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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2013.(X.25.) önkormányzati rendelete 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 143. § (4) bekezdés a) 
pontjában,  53.§ (1) bekezdésében, 57.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.2.18. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.5.1.14. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 
1.§ Hatályát veszti Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 03.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 3.4. 
pontja, valamint 3. melléklete 3.5.1.2. és 3.5.1.11. pontjai. 
 
2.§ Ez a rendelet 2013. október 28-án lép hatályba.  
 
 
Tiszavasvári, 2013. október 24. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester j e g y z ő 
 
 
Kihirdetve: 2013. október 25-én 
 
 
 Bundáné Badics Ildikó 
 jegyző 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról   szóló 
29/2013. (X.25.) rendelet indokolása 

 
1. Általános indokolás  

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdése a) 
pontja alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben 
határozza meg szervezeti és működési szabályzatát. 

 
2. Részletes Indokolás 

 
1.§-hoz 

 
A rendeletben a polgármesterre, a Szociális és Humán Bizottságra – a képviselő-testület által - 
átruházott egyes hatáskörök, valamint a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. –ben foglalt fogalmi ellentmondás miatt vált szükségessé a rendelet 
módosítása. 
 
SZMSZ 3. mellékletének 3.5.1.2. pontja alapján a Szociális és Humán Bizottság hagyja jóvá a 
szociális és gyermekjóléti intézmények szmsz-ét. Ezen intézmények szmsz-e a szakmai 
program mellékletét képezi, így nem az szmsz-t, hanem a szakmai programot kellene 
jóváhagynia a bizottságnak.  
 
A 3.5.1.11. pont alapján a Szociális és Humán Bizottság  határozza meg az érdekképviseleti 
fórum megalakításának és tevékenységének szabályait.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 99.§ (5) bekezdése 
kimondja: „Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a 
házirend tartalmazza.”  
A bizottság hivatkozott pontja viszont csak az érdekképviseleti fórumról szól, a házirendről 
nem. A fogalmi zavar miatt ezért indokolt törölni. 
 
SZMSZ 2. mellékletének 3.4. pontja alapján a polgármester jóváhagyja az önkormányzat által 
alapított ill. fenntartott költségvetési intézmények házirendjét. 
 
A nevelési intézmények esetében a Szociális és Humán Bizottság hatáskörébe van utalva az 
szmsz jóváhagyása, emiatt összeütközés van a bizottság és a polgármester hatáskörei között, 
így javaslom törölni a 3.4. pontot. 
A TISZEK és a Tiszavasvári Bölcsőde szmsz-ét a képviselő-testület fogadta el, emiatt a 
TISZEK valamennyi működési dokumentuma ismételten a soron következő képviselő-testület 
elé kerül elfogadásra. 
Mindezek miatt fentebb megjelölt pontokat javaslom törölni a bizottságra átruházott feladatok 
közül. 
 


