Mánfa Község Polgármesterétől
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145, 72/581-349
e-mail: pghiv@manfa.hu
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 28-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala,
valamint a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendelet módosítása
A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 74. § (1). bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. Az alpolgármester lehet főállású
vagy társadalmi megbízatású.
A Képviselő-testület hatékony, folytonos és akadálymentes működésének biztosítása
érdekében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Todenbergné Imrő Anna
Mária társadalmi megbízatású alpolgármester asszony mellett, helyettesítésemre és
munkám segítésére további egy fő alpolgármester megválasztásának lehetőségéről
döntsön. Javaslom, hogy az új tisztség betöltésére szintén kizárólag társadalmi megbízatás
mellett legyen lehetőség.
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester a főállású
polgármester illetményének 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, míg a
hivatkozott jogszabály 80.§ (2) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású
alpolgármester részére tehát 179.490 Ft-ot meg nem haladó tiszteletdíjat állapíthat meg a
képviselő-testület. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Az Mötv. 58. § (1) bekezdése kimondja, hogy nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a
polgármester, a 79. § (2) bekezdés pedig rögzíti, hogy a polgármester jogállására
vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell.
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (IX.24.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) III. sz. függelékében megállapítottak
alapján az a képviselő-testület ügyrendi bizottságának:

-

Létszáma: 3 fő
Elnöke: Takács Zsolt képviselő
Tagjai: Bikali Zsoltné képviselő
Hurtonné Rácz Mária képviselő.

Tekintettel tehát arra, hogy mindezek alapján alpolgármester bizottság elnöke vagy
tagja nem lehet, és a képviselő-testület tagjai mind ellátnak bizottsági tisztséget, a
társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásával az ügyrendi bizottság
összetételének módosítása válik szükségessé.
Az SZMSZ 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy: A polgármesteri és az alpolgármesteri
tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet
az ügyrendi bizottság elnöke hívja össze és vezeti.”
Az SZMSZ hivatkozott rendelkezésére tekintettel, a fent előterjesztett társadalmi
megbízatású alpolgármesteri tisztség ellátására javaslom az ügyrendi bizottság jelenlegi
elnökét, Takács Zsolt képviselőtársunkat megválasztani. Egyéb irányú elfoglaltságaimra
tekintettel indokoltnak látom az új alpolgármester mielőbbi, 2018. június 1. napjától történő
megválasztását, és tiszteletdíjának összegét javaslom ………………….. Ft összegben
megállapítani.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az Mötv. rendelkezései nem biztosítanak lehetőséget arra,
hogy a képviselő-testület alpolgármestert előre meghatározott, határozott időre válasszon.
Az Mötv. 74. § (2) bekezdése rögzíti, hogy több alpolgármester esetén a polgármester
bízza meg általános helyettesét. Amennyiben a Képviselő-testület javaslatommal egyetért,
és Takács Zsoltot alpolgármesterré választja, úgy általános helyettesemként Takács Zsoltot
kívánom megbízni.
Az Mötv. 58. § (2) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a bizottság személyi
összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja.
Ugyanezen szakasz rögzíti, hogy a bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított –
tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani.
Az új alpolgármesteri tisztség betöltése esetén az ügyrendi bizottság tagjainak száma 2
főre csökken. Ez a létszám nem elegendő a működőképesség biztosításához, ezért a
képviselő-testületnek szükséges döntenie a bizottság nem képviselő taggal történő
kiegészítéséről.
Takács Zsolt alpolgármesterré történő megválasztása esetén az ügyrendi bizottság nem
képviselő tagjává javaslom megválasztani Varga Sándor 7304 Mánfa, Fábián B. utca 79.
sz. alatti lakost. Az Mötv. a bizottság nem képviselő tagjának megválasztásával kapcsolatban
nem rögzít különös feltételeket, illetve szabályokat, így a jelölt kiválasztását és
megválasztását teljes mértékben a képviselő-testületre bízza. Javaslatomat azzal indoklom,
hogy az önkormányzati képviselők 2014. évi választásán Varga Sándor jelöltként indult, és az
érvényes szavazatokat tekintve 5. helyen végzett. Egyértelműen szándékát fejezte ki tehát arra
vonatkozóan, hogy a képviselő-testület munkájában aktívan részt venne.
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjaira vonatkozó külön szabályokat az
Mötv. 40. § rögzíti. A hivatkozott jogszabályhely (1) bekezdése kimondja, hogy „A
képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a képviselőtestület előtt - a képviselőre irányadó szöveggel - esküt tesz, és erről okmányt ír alá.”

Tekintettel arra, hogy az ügyrendi bizottság a hatásköréből adódóan – a vagyonnyilatkozattételi, összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás lefolytatása – alkalmanként ülésezik, és
jelenleg a képviselők sem vesznek fel tiszteletdíjat a feladat ellátásáért, javaslom, hogy a
bizottság nem képviselő tagját is tiszteletdíj megállapítása nélkül válassza meg a Tisztelt
Képviselő-testület!
Takács Zsolt alpolgármesterré történő megválasztása esetén javaslom …………………
képviselőt az ügyrendi bizottság elnökének megválasztani.
II.
Az előterjesztés I. pontjában felvázolt szervezeti változást szükséges az SZMSZ-ben is
rögzíteni.
Az SZMSZ 28. §-ában szükséges lefektetni a több társadalmi megbízatású
alpolgármester megválasztásának lehetőségét. Ezzel összefüggésben módosítani kell az
SZMSZ II. Önkormányzati képviselők névsorát tartalmazó függelékét, valamint a III.
Ügyrendi bizottság létszámára és összetételére vonatkozó függelékét.
Az SZMSZ módosításának előkészítésével egyidejűleg, felülvizsgáltuk az SZMSZ más
tartalmi egységeit is, melynek alapján további változások átvezetését látom indokoltnak az
alábbiak szerint.
A Baranya Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére a megváltozott jogszabályi
környezetre tekintettel a 2015. évben megtörtént a helyi népszavazással kapcsolatos
önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, melynek következtében a Képviselő-testület
hatályon kívül helyezte a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
2/2011.(III.18.) sz. önkormányzati rendeletét és az SZMSZ rendeltében rögzítette a helyi
népszavazással kapcsolatos rendelkezéseket.
A Baranya Megyei Kormányhivatal az elmúlt évben informális észrevételt tett arra
vonatkozóan, hogy a képviselő-testület helyi népszavazással kapcsolatos rendelkezéseket
külön rendeletben célszerű rögzíteni. Ezt azzal indokolták, hogy az SZMSZ rendelet
felhatalmazó rendelkezési között nem szerepel a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvényben (a továbbiakban: népszavazási törvény) kapott felhatalmazás, melynek alapján az
SZMSZ módosítására is sor került. Tekintettel arra, hogy a már elfogadott rendelet bevezető
részében meghatározott, rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezéseinek módosítására
később nincs lehetőség, a felhatalmazó rendelkezés megjelölése, illetve rendeletben történő
szerepeltetése érdekében és javasolta, hogy a soron következő rendeletmódosítás
alkalmával SZMSZ rendeletből töröljük a helyi népszavazással kapcsolatos részt, és
ezzel egyidejűleg, azonos tartalommal külön rendeletet fogadjunk.
A népszavazási törvény egyetlen kérdés szabályozására ad felhatalmazást a helyi
önkormányzat képviselő-testületének. A 92. §-a kimondja: „Felhatalmazást kap a helyi
önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.”
A népszavazási törvény 34. § (1) és (2) bekezdése szerint: „Helyi népszavazást
kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem
lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok
huszonöt százalékánál. A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az
önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.”

A korábbi szabályozás rendelkezéseit megőrizve, a jelenleg hatályos SZMSZ rendeletünk
szerint ez az arány a választópolgárok 15 %-a. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek,
hogy ezen a törvény által biztosított mozgástér alsó harmadába eső méltányos arányon ne
változtasson.
Az SZMSZ I. sz. függelékét képezi az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt
feladatok jegyzéke, melynek szintén elvégeztük a felülvizsgálatát, majd aktualizáltuk
annak tartalmát.
Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a
rendelettervezetek elfogadását, valamint az SZMSZ rendelet kihirdetését követően, az alábbi
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni úgy, hogy az 1. határozati pontról külön, titkos
szavazással kell, hogy döntsön a képviselő-testület.
Határozati javaslat:
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta
az „Alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
I.
1. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 10/2013. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelet 28. § (1)
bekezdése alapján Takács Zsoltot 2018. június 1. napjával társadalmi megbízatású
alpolgármesterré megválasztja.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester egyértelmű nyilatkozata alapján a
polgármester általános helyettesítését ellátó alpolgármester ________________________.
3. A képviselő-testület az 1. pontban megjelölt társadalmi megbízatású alpolgármester
illetményét ______________________ Ft-ban állapítja meg.
4. A képviselő-testület a 2018. június 1. napjával az ügyrendi bizottság nem képviselő
tagjának Varga Sándort megválasztja.
5. A képviselő-testület a 2018. június 1. napjával az ügyrendi bizottság elnökének
_______________________.-t megválasztja.
II.
6. Az SZMSZ I. függeléke helyébe az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti függelék lép.
7. Az SZMSZ II. függeléke helyébe az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti függelék lép.
8. Az SZMSZ III. függeléke helyébe az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti függelék lép.
Komló, 2018. május 14.
Hohn Krisztina
polgármester

1. sz. melléklet
Rendelettervezet
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2018. (... ...) önkormányzati
rendelete
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló
10/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mánfa Község 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 következőket rendeli el:
1. §
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013. (IX.24.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„28. §
(1)

A képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. Mánfa Község
Önkormányzatánál legfeljebb két alpolgármester választható.

(2)

Az alpolgármester önálló hatáskörrel nem rendelkezik, feladatát a polgármester
irányításával látja el. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános
helyettesét.

(3)

A polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester, több alpolgármester
esetén a polgármester általános helyettesítését ellátó alpolgármester teljes jogkörrel
jogosult a polgármestert helyettesíteni. A polgármestert közvetlenül megillető
jogosítványokat (például: bizottsági döntés felfüggesztése, testületi ülés összehívása)
csak e jogkörében gyakorolhatja.

(4)

Mánfa község alpolgármesterei a tisztséget társadalmi megbízatásban töltik be.”
2. §

Hatályát veszti a Rendelet 39. §-a.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetésének napján …. óra … perckor lép hatályba.
Mánfa, 2018. május 28.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Hohn Krisztina
polgármester

2. sz. melléklet
Rendelettervezet
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2018. (... ....) önkormányzati
rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1)

Helyi népszavazást kezdeményezhet Mánfa község választópolgárai legalább 15 %-a.

(2)

A képviselő-testület köteles elrendelni a jogszerűen, az (1) bekezdésben foglalt
feltételnek is megfelelően kezdeményezett helyi népszavazást.”
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mánfa, 2018. május 28.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Hohn Krisztina
polgármester

3. sz. melléklet
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
10/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet I. függeléke
I. sz. függelék
ELLÁTANDÓ FELADAT
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
FELADATOT ELŐÍRÓ JOGSZABÁLY
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv) 13. § (1) bek. 4. pont
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek. a) pont
Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek. b) pont
Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek. c) pont

Fogorvosi alapellátás
Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

Védőnői ellátás

Mötv. 13. § (1) bek. 4. pont
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek. d) pont

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY
Állategészségügyi ellátás

FELADATELLÁTÁS MÓDJA
Területi
ellátási
kötelezettséggel
rendelkező háziorvossal kötött ellátási
szerződésekkel

Területi
ellátási
kötelezettséggel
rendelkező fogorvossal kötött ellátási
szerződéssel
Komlói
Kistérség
Többcélú
Önkormányzati Társuláson keresztül,
az UNIMEDKER Kft.-vel kötött
ellátási szerződésen keresztül
Önkormányzati
állományban
foglalkoztatott
közalkalmazottak
útján.

az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Gyepmesteri
telep
működtetése:
Komlói
Kistérség
Többcélú
Önkormányzati Társulás útján, a
Komló
Város
Önkormányzat
Városgondnokságával kötött feladatellátási szerződés alapján

A települési támogatásokról, valamint a
szociális
és
gyermekvédelmi
szolgáltatásokról
szóló
önkormányzati
rendelet

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
Lakhatási
települési
kapcsolatos feladatok

támogatással

Helyi közfoglalkoztatás
Rendkívüli települési támogatással kapcsolatos
feladatok

Települési
szociális
kapcsolatos feladatok

kölcsönnel

Települési
gyógyszertámogatással
kapcsolatos feladatok
Köztemetéssel kapcsolatos feladatok

Települési beiskolázási támogatás

Szociális célú tűzifa juttatás

Étkeztetés

Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
A települési támogatásokról, valamint a
szociális
és
gyermekvédelmi
szolgáltatásokról
szóló
önkormányzati
rendelet
A települési támogatásokról, valamint a
szociális
és
gyermekvédelmi
szolgáltatásokról
szóló
önkormányzati
rendelet
A települési támogatásokról, valamint a
szociális
és
gyermekvédelmi
szolgáltatásokról
szóló
önkormányzati
rendelet
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
a települési támogatásokról, valamint a
szociális
és
gyermekvédelmi
szolgáltatásokról
szóló
önkormányzati
rendelet
A települési támogatásokról, valamint a
szociális
és
gyermekvédelmi
szolgáltatásokról
szóló
önkormányzati
rendelet
A települési támogatásokról, valamint a
szociális
és
gyermekvédelmi
szolgáltatásokról
szóló
önkormányzati
rendelet
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Mánfa Község Önkormányzat
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Mánfa Község Önkormányzat, az
önkormányzati állományban
foglalkoztatottak útján

Házi segítségnyújtás

a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Családsegítés működtetése

a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
Gyermekjóléti szolgálat működtetése

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal kapcsolatos feladatok
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek családbafogadó gyámjául
kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásával
kapcsolatos feladatok

a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök
ellátásáról,
valamint
a
gyámhatóság
szervezetéről
és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet

Komlói
Kistérség
Önkormányzati
fenntartásában működő

Többcélú
Társulás

Komló Térségi Integrált
Szolgáltató Központja útján
Komlói
Kistérség
Önkormányzati
fenntartásában működő
Komló Térségi Integrált
Szolgáltató Központja útján
Komlói
Kistérség
Önkormányzati
fenntartásában működő
Komló Térségi Integrált
Szolgáltató Központja útján

Szociális
Többcélú
Társulás
Szociális
Többcélú
Társulás
Szociális

Komlói
Kistérség
Többcélú
Önkormányzati
Társulás
fenntartásában működő
Komló Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata útján
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
megállapításával és nyilvántartásával kapcsolatos
feladatok

a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök
ellátásáról,
valamint
a
gyámhatóság
szervezetéről
és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.
rendelet

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Csorba Győző könyvtár BKSzR

Turizmussal kapcsolatos feladatok

a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény
Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont

KOMMUNÁLIS FELADATOK
Köztemetővel kapcsolatos feladatok

Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont
Mötv. 13. § (1) bek. 2., 5. pont

önkormányzati
foglalkoztatottak útján
önkormányzati
foglalkoztatottak/eseti
szerződések útján

Mötv. 13. § (1) bek. 19.
Helyi rendelet

Dél-Kom Nonprofit Kft.
Dél-Kom Nonprofit Kft.

Közterületek tisztántartása

Mötv. 13. § (1) bek. 2., 5. pont

Ivóvízellátás biztosítása, helyi víziközművek
működtetése,
szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás,
csapadékvíz
elvezetése,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pont,
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény

önkormányzati
foglalkoztatottak/eseti
szerződések útján
Baranya-Víz Zrt.

Ösztöndíj támogatás (BURSA)

KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI, KULTURÁLIS FELADATOK
Nyilvános könyvtári ellátás rendszerének
működtetése

Helyi közterületek fenntartása, köztisztaság,
településtisztaság
biztosítása,
rovarés
rágcsálóirtás,
településfejlesztés,
településrendezés
Hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése
Hulladék
szervezése

szelektív

gyűjtésének

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

TDM
Egyesülettel
kötött
együttműködési megállapodással
állományban
állományban
vállalkozási

állományban
vállalkozási

Közvilágítás biztosítása

Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont

Helyi közutak fenntartása, parkolás biztosítása,
forgalmi rend kialakítása

Mötv. 13. § (1) bek. 2. pont

Helyi környezet-, és természetvédelmi feladatok
ellátása

Mötv. 13. § (1) bek. 11. pont, helyi rendelet

Közreműködés a település közbiztonságának
biztosításában

Mötv. 13. § (1) bek. 17. pont

OKTATÁSSAL ÉS NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
Óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai
nevelése, a többi gyerekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermek óvodai nevelése
Ifjúsági feladatok

SPORTFELADATOK
Sporttámogatás
EGYÉB FELADATOK
A nemzetiségek jogainak érvényesítése, a helyi
nemzetiségi
önkormányzatok
munkájának
segítése
A lakosság önszerveződő közösségei
(társadalmi szervezetek, egyesületek,
civil
szerveződések,
ifjúsági
szervezetek) tevékenységének segítése,
támogatása,
az
együttműködés
biztosítása

WATT-ETA Kft.-vel kötött szerződés
alapján
önkormányzati
állományban
foglalkoztatottak,
Komlói
Közös
Önkormányzati Hivatal, és eseti
vállalkozási szerződések útján
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
és
önkormányzati
állományban
foglalkoztatottak útján
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
közterület-felügyelete, együttműködés
a rendvédelmi és polgárőri szervekkel
és
önkormányzati
állományban
foglalkoztatottak útján

Mötv. 13. § (1) bek. 6. pont,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény

Komló Város Önkormányzattal kötött
feladat-ellátási szerződéssel

Mötv. 13. § (1) bek.15. pont

önkormányzati
állományban
dolgozókkal rendezvények szervezése,
és támogatási szerződések útján

Mötv. 13. § (1) bek. 15. pont, 2004. évi I.
törvény, mindenkori költségvetési rendelet

Támogatási szerződések alapján

Mötv. 13. § (1) bek. 16. pont, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
mindenkori költségvetési rendelet
Mindenkori költségvetési rendelet

Együttműködési megállapodással
Támogatási szerződések alapján

Vagyongazdálkodás
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek hasznosítása
Választási feladatok
Közterületek,
önkormányzati
tulajdonú
közintézmények elnevezése
Honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi
feladatok

Helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos
feladatok

Alaptörvény 32. cikk f. pont, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
helyi rendelet
Mötv., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény, helyi rendelet
a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény
Mötv. 13. § (1) bek. 3. pont

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati részesedéssel működő
gazdasági társaságok útján
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Mötv. 13. § (1) bek. 12. pont, a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint
a
különleges
jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény, a katasztrófavédelemről és a
hozzá
kapcsolódó
egyes
törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény
Mötv. 13. § (1) bek. 13. pont, a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

4. sz. melléklet
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
10/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet II. függeléke

Önkormányzati képviselők névsora

Hohn Krisztina polgármester
Takács Zsolt alpolgármester
Todenbergné Imrő Anna Mária alpolgármester
Bikali Zsoltné képviselő
Hurtonné Rácz Mária képviselő

5. sz. melléklet
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
10/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet III. függelék
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