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KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
      KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
../2015. (II. ….)  

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról  
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.5.) önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
„8. § A képviselő-testület átruházott hatáskörei: 

a) Települési támogatás megállapítása 
b) Köztemetés elrendelése 
c) Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás nyújtása.” 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
Molnár Balázs        Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február … 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
 



 
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
J e g y z ő j e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel/Fax: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: 465/2015.     3. számú előterjesztés 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…/2015.(II….) önkormányzati rendelet indokolása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 2015. március 1-jén hatályba lépő 132.§ (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást 
kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás 
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 
Az Szt. 134/E §-a szerint a képviselő-testületnek rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig 
kell megalkotnia.  
 
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 
támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet 
alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek 
teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat 
mérlegelési jogkörébe tartozik.  
 
Az Szt. felhatalmazása alapján az Önkormányzat egyéb önként vállalt feladatokat is elláthat, 
melynek szabályait szintén a képviselő-testület határozza meg a helyi sajátosságok 
figyelembe vételével rendeletében. 
 
A rendeletben szabályozott szociális ellátások tekintetében a tervezet hatásköri szabályokat is 
megfogalmaz. 
 
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének jelen 
módosítása összhangot kíván teremteni az átruházott hatásköröket illetően, mikor is igazodva 
a szociális rendeleti szabályozáshoz jelöli meg átruházott hatáskörként a települési támogatás 
megállapítását, a köztemetés elrendelését és a Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás nyújtása. 
 
 
Kéthely, 2015. február 16. 
 

Nagy Gáborné 
jegyző  

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR ŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti és 
egészségi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletének jelen módosítása 
összhangot kíván teremteni az átruházott hatás-
köröket illetően, mikor is igazodva a szociális 
rendeleti szabályozáshoz jelöli meg átruházott 
hatáskörként a települési támogatás megállapítását, 
a köztemetés elrendelését és a Bursa Hungarica 
Ösztöndíj támogatás nyújtását. 
 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a Képviselő-testület akként módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
hogy az átruházott hatásköröket a szociális rendeleti szabályozásnak megfelelően állapítja meg.  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
A fentiek alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet mellékletében  
szükségessé vált az átruházott hatáskörök pontosítása, melynek elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja 
maga után.  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


