
Buzsák Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete  

 
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A képviselő-testület abból a célból, hogy a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom 

gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körű nyilvánosságot teremtve történjen, valamint, 

hogy a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának megfelelő kereteket biztosítson – az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében – a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési 

Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg: 
 

1. § 

A rendelet 88§. helyébe a következő lép. 

 (1)Ez a rendelet 2014. november 28. napján lép hatályba. 

(2)Jelen SZMSZ hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/2011.(IV.5.) számú  

        önkormányzati rendelet. 

        (3)Az SZMSZ kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

        (4)Az SZMSZ mellékletei: 

           1. melléklet az átruházott feladat és határkörökről 

        (5)Az SZMSZ függelékei: 

 1. függelék A képviselő-testület névsora 

 2. függelék A bizottságok névsora 

 3. függelék Buzsák Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati 

                               funkciók szerinti besorolása 

   

2.§ 

A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Buzsák, 2018. november 29. 

  

Kara Lajos Mezriczky Tünde 

polgármester jegyző 



Záradék: A rendelet kihirdetése 2018. november 30-án a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtáblájára kifüggesztéssel megtörtént.  

 

                                                                                                             Mezriczky Tünde 

                                                                                                                   jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet 

Az átruházott feladat és hatáskörök1 

Szociális Bizottság 

 

Dönt a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.), annak 

végrehajtási rendeletei és a külön önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

megállapításra kerülő települési támogatások: 

a)eseti támogatás - a létfenntartási gondok enyhítése; 

b)a lakhatási támogatás – fűtési támogatás, tűzifa formájában 

c)a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás 

             céljából nyújtható (tankönyv, táborozás-nyaralás, tanulmányi ösztöndíj  

             támogatás), 

 d)gyógyszerköltség támogatása. 

        

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, a polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza: 

 

1.) azokat az önkormányzati hatásköröket, illetve önkormányzati hatósági ügyeket, amelyek       

     nem tartoznak 

a.) az Mötv. 10. §. (1) bekezdésében megjelölt, a Képviselő-testület 

kizárólagos hatáskörébe, vagy                          

b.) külön helyi rendeletben megjelölt bizottsági, 

c.) értékre, értékhatárra tekintettel a tárgyévi költségvetési rendeletben 

meghatározott mértékű kötelezettségvállalás alapján a Képviselő-

testület hatáskörébe. 

 

2.) a következő önkormányzati hatásköröket, illetve önkormányzati hatósági ügyeket: 

 

a.) az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti szerződésének megkötését a Képviselő 

- testület döntésében foglaltak szerint, 

b.) hozzájárulást az önkormányzati lakásba fogadáshoz, 

c.) döntést önkormányzati segélyezés ügyekben  

  - temetési segély 

  - intézkedést köztemetés ügyben, 

  - méltányossági közgyógyellátás ügyekben 

  - közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott személyek eseti jellegű 

       vagy rendszeres települési támogatása. 

 

 

 

 

                                                           
1 Módosította az 1/2017. (I.26.) önk.rendelet, Hatályos 2017. január 26. napjától 



A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, a jegyzőre átruházott hatáskörök 

 

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőre ruházza a döntést a lakhatás 

támogatása – közüzemi díj támogatás ügyekben. 

Igazolás kiadását hulladékszállítási közszolgáltatás vonatkozásában lakóingatlan egyedül és 

életvitelszerű használatára vonatkozóan. 

 

Az Ügyrendi Bizottság feladat és hatásköre 

 

a.) a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése, 

b.) A Képviselő-testület munkatevéhez javaslattétel, 

c.) Valamely előterjesztés vagy önálló indítvány sürgős tárgyalásának 

kezdeményezése, 

d.) bizottsági ajánlástétel, 

e.) Képviselő-testületi döntések végrehajtásának ellenőrzése, 

f.) Kezdeményezi a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a 

Képviselő-testelt álláspontjától, céljaitól való eltérését, az önkormányzatai 

érdekek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, 

g.) közreműködik a titkos szavazás lebonyolításában, 

h.) kivizsgálja a Mötv. 36.§ alapján az összeférhetetlenség megállapítására irányuló 

kezdeményezést, és vizsgálata eredményéről előterjesztést készít, és azt a 

képviselő-testületnek beterjeszti a törvény előírásai szerint, 

i.) nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők (polgármester, 

alpolgármester), valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát, 

j.) a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során felhívja a képviselőt saját, 

illetve hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó 

azonosító adatok haladéktalan írásbeli bejelentésére, 

k.) a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárások eredményéről tájékoztatja a soron 

következő ülésen a képviselő-testületet. 

 

Társulásra átruházott hatáskörök 

 

- Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás útján 

 a.) szociális alapszolgáltatási feladatok, 

 b.) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 

 c.) belső ellenőrzési feladatok, 

 d.) háziorvosi ügyelet 

a társulási megállapodásban rögzítettek szerinti ellátására Buzsák Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének külön döntése alapján. 

 

- Védőnői szolgálat ellátása (Szőlősgyörök Község Önkormányzattal közösen) 
 

2.  


