
  ..............3.................... napirendi pont
 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2015.
(V.1.) rendeletének módosítása 

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

A testületi ülés napja: 2019. január 29.

                                                      Tisztelt Képviselő-testület !

                                                                I.
 
A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  10.§  (1)
bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az
általa önként vállalt feladat és hatásköröket.

A 10.§ (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi
népszavazás  döntésével  -  önként  vállalhatja  minden  olyan  helyi  közügy  önálló
megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként
vállalt  helyi  közügyekben  az  önkormányzat  mindent  megtehet,  ami  jogszabállyal  nem
ellentétes. Az önként vállalt  helyi  közügyek megoldása nem veszélyeztetheti  a törvény
által köztelezően előírt önkormányzati feladatok és hatáskörök ellátását, finanszírozása a
saját bevételek, vagy erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az elmúlt  testületi  ülésen már felmerült  annak a lehetősége,  hogy önkormányzatunk a
foglalkoztatási  paktum  megvalósítása  érdekében  felvállalhatná  azt  a  feladatot,  hogy
munkaerő piaci szolgáltatás nyújtásával foglalkozzon.

E  feladat  a  hivatkozott  törvényi  hely  tilalmába  nem  ütközik,  más  szerv  kizárólagos
hatáskörébe nincs utalva, ellátása jogszabállyal nem ellentétes, a törvény által kötelezően
előírt  önkormányzati  feladatok  és  hatáskörök  ellátását  nem  veszélyezteti,  és  saját
bevételek, vagy erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.  
              
A rendelet új mellékletének elfogadása rendeletmódosítást igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatot vitassa meg és hozza meg
döntését.     

                                                                    II.

A  Szervezeti  és Működési  Szabályzat  5.  számú  függelékét  képezi  a  Pannonhalmi
Polgármesteri Hivatal Működési Szabályzata, Ügyrendje.

Az ügyrend a hivatal szervezeti felépítéséről és faladatairól szóló II. fejezetének 2.) pontja
szerint a hivatal 17 fős létszámmal látja el feladatát.  

Az ügyrend ugyanezen fejezete 6.) pontjának utolsó sora szerint az építéshatósági csoport



feladatát 3 fővel látja el.

Az elmúlt év végén az építéshatósági csoport 1 tagja távozott hivatalunkból. Tekintettel
arra,  hogy a mai  napig nem eldöntött  kérdés,  hogy az építéshatósági  tevékenység  a
jövőben milyen szervezeti  keretek között  működik tovább,  a  megüresedett  helyre nem
kívánunk új kollégát felvenni, hanem ésszerű szervezéssel próbáljuk megoldani a csoport
ra váró jövőbeni feladatokat.

Ennek  megfelelően  az  ügyrend  jelzett  pontjainak  olyan  tartalmú  módosítására  teszek
javaslatot, mely szerint az építéshatósági csoport a jövőben feladatát 2 fővel látja el, illetve
a hivatal 16 fős létszámmal látja el feladatát.

Az  ügyrend  mint  az  SZMSZ  függeléke  nem  rendeletmódosítást,  hanem  határozattal
történő döntéshozatalt igényel.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet, hogy a fenti  javaslatot vitassa meg s hozza meg
döntését.   
  
Pannonhalma, 2019. január  28. 
                                    
                                               
                                                     Tisztelettel:
                                                                                     dr. Szabó György 
                                                                                             aljegyző             



T E R V E Z E T

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
….../2019.(............) RENDELETE

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendelet
módosításáról

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendeletét ( a továbbiakban R ) az alábbiak szerint
módosítja.

1.§ 

A R. új 6. számú melléklettel egészül ki az alábbiak szerint:

„ 6.számú melléklet

Az önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolásáról.

1., Munkaerő piaci szolgáltatás nyújtása. „    
                  
                                                                      2.§

E rendelet 2019. január 30-án lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2019. január 29

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester          jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. január 29.

Kovács Szabolcs
                               jegyző



Határozati javaslat:

................./2019.(I.29.) Kt. számú határozat

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendeletének,
a  Pannonhalmi  Polgármesteri  Hivatal  Működési  Szabályzatáról,  Ügyrendjéről  szóló  5.
számú függelékét úgy módosítja, hogy annak a hivatal szervezeti felépítéséről, feladatairól
szóló II. fejezet 2.) pont első mondata helyébe az alábbi mondat lép:

 „ A hivatal 16 fővel látja el feladatát, a szükséges munkamegosztás céljából az alábbiak
szerint. „

illetve  a  függeléket  úgy  módosítja,  hogy  annak  a  hivatal  szervezeti  felépítéséről,
feladatairól szóló II. fejezet 6.) pont utolsó mondata helyébe az alábbi mondat lép:

„ Az építéshatósági csoport feladatát 2 fővel látja el. „

Határidő : azonnal
Felelős : Bagó Ferenc polgármester    


