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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2013.(XII.16.) 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. pontjábanmeghatározott 
feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 
1.§ A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 03.) önkormányzati rendelet 
2. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1.2. Szociális rászorultság esetén megállapítja a méltányossági közgyógyellátásra való 
jogosultságot.” 
 
2. § A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 03.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklet 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1.3. Önkormányzati segélyt nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére.” 
 
3.§ Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  
 
 
Tiszavasvári, 2013. november 28. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
 polgármester j e g y z ő 
 
 
Kihirdetve: 2013. december 16-án 
 
 
 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 
39/2013. (XII.16.) 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 

 
1-2.§-hoz 

 
1. A 2013. június 7. napján kihirdetett, az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény, valamint a 197/2013. (VI.13.) korm. 
rendelet 2014. január 1. napjával hatályba lépő rendelkezéseivel hatályon kívül 
helyezésre kerül az átmeneti segély,  a temetési segély, valamint a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, és helyébe lép ezen segélyfajták egybeolvadásával az 
önkormányzati segély fogalma. 
 
Mindezek alapján a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig kell 
megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 
 
Az Szt.-ben, valamint e törvény felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati 
rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek alapján a döntést  
• a települési önkormányzat képviselő testülete 
• vagyátruházott hatáskörben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében meghatározott testületi szervek (pl. képviselő-
testület bizottsága), illetve személyek (pl. polgármester) valamelyike 
hozza meg. 
 
A hatáskör telepítés miatt indokolttá vált a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatának módosítása is, az előterjesztő javaslatára ugyanis, a testület átruházta az 
önkormányzati segélyre való jogosultság megállapításának hatáskörét a polgármesterre. 
Az önkormányzati segély megállapítása sok esetben azonnali intézkedést igényel, ezt 
támasztja alá a 15 napos ügyintézési határidő bevezetése is. Ezért indokolt a hatáskör 
átruházása a polgármesterre, tekintettel a testület, ill. a bizottság összehívásának 
körülményességére is. 
 
2. Fenti jogszabály-módosítás kapcsán a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság 
megállapításának is kikerült a jegyzői hatáskörből, így 2014. január 1. napjától a hatáskör 
gyakorló a képviselő-testület. 
A rugalmas, hatékony ügyintézés biztosítása érdekében a szervezeti és működési szabályzat 
módosításával a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság kérdésében is a 
polgármester dönt átruházott hatáskörben 2014. január 1. napjától. 
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