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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szervezeti és működési szabályzat jelen ülésen módosításra szorul, mivel annak 
melléklete tartalmazza a bizottságok összetételét, így az új bizottságok tagjainak átvezetése 
mindenképpen szükséges. Ezen felül az alábbi módosításokra teszünk javaslatot: 

- a Dömsödi Napok megrendezésének időpontját pontosítottuk az elmúlt évek 
gyakorlata szerint; 

- a Képviselő-testületi ülések időpontját az eddigi 15.00 órai kezdésről 16.00 órára 
módosítottuk; 

- a Képviselő-testületi ülések helyszíneként a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermének 
használata hatályon kívül helyezésre kerül; 

- a bizottsági ülések helyszíneit szintén pontosítottuk, továbbá javasoljuk bevezetni egy 
nap csak egy bizottság tartson ülést szabályt. 

 
Ezen felül továbbá tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Mötv. 43. § (3) bekezdése 
szerint a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatát az alakuló ülésen, vagy az azt 
követő ülésen meg kell tenni. 
 
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület részben megújult, továbbá, hogy az önkormányzat 
azon belül a Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatban több elképzelés is 
van, ezért javasolom, hogy a következő képviselő-testületi ülésre az újonnan megválasztásra 
kerülő Ügyrendi Bizottsággal közösen vizsgáljuk felül a rendelet teljes szövegét. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen SZMSZ módosítást elfogadni szíveskedjen! 
 
Kelt: Dömsöd, 2019. október 24. 
 

 
 

Bencze István sk. 
polgármester 

 
DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 

……../2019. (………) önkormányzati rendelet-tervezete 
 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 53. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 
 
1. § A rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A település ünnepe: 
Dömsödi Napok, mely minden évben július hónapban kerül megrendezésre. Az ünnepség 
időpontjáról, időtartamáról és programjáról a képviselő-testület évente határozatban 
rendelkezik.” 
 
2. § A rendelet 11. § (3) bekezdése a következők szerint módosul: 
„(3) A Képviselő-testület rendes üléseit minden hónap utolsó szerdáján 16.00 órától a Petőfi 
Sándor Oktatási és Művelődési Központban (Dömsöd, Béke tér 2) tartja.” 
 
3. § (1) A rendelet 87. § (3) bekezdése a következők szerint módosul: 



„(3) A bizottságok üléseit elsősorban a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban 
kell megtartani. Szükség szerint a bizottság az üléseit – különös tekintettel a zárt ülésekre – 
a Dömsödi Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében is megtarthatja.” 
(2) A rendelet 87. §-a egy új (4) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: 
„(4) A bizottságok üléseit úgy kell megszervezni, hogy lehetőség szerint egy napon csak egy 
bizottság ülésezzen.” 
 
4. § A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 
5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) E rendelet kihirdetése napján hatályát veszti Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI.28.) 
rendelete eredeti 4. § (2) bekezdése, 11. § (3) bekezdése, 11. § (6) bekezdése, 87. § (3) 2. 
számú melléklete 
 
 

Bencze István sk. 
polgármester 

dr. Bencze Zoltán sk. 
jegyző 

 



Melléklet a …./2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezethez 
„ 2. sz. melléklet a 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez 

 
A Képviselő-testület bizottságai feladat és hatásköréről és a bizottságok 
összetételéről 
 
 
Az Ügyrendi, Társadalmi Szervezeti és Külkapcsolati Bizottság feladata hatásköre:  
 
A bizottság feladat és hatásköre:  
a.) az SZMSZ. módosítására vonatkozó javaslat elkészítése és előterjesztése, 
b.) az SZMSZ ügyrendi szabályainak ellenőrzése a testületi munka folyamatában 
c.) javaslatot tehet az ügyrendi szabályok érvényesítésére, alkalmazására az ülés 
levezetőjének 
d.) szavazatszámláló bizottságként lebonyolítja a titkos szavazást, 
e.) javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, emelésére, illetve 
jutalmazására  
f.) a Képviselő-testület munkáltatói jogkörét érintő kérdésekben előterjesztést tesz, illetve a 
testület ilyen döntéseit előzetesen véleményezi, 
g.) részt vesz a település nemzetközi és hazai önkormányzati kapcsolatainak fejlesztésében 
az együttműködési megállapodások kidolgozásában és végrehajtásában,  
h.) a Képviselő-testület rendeletében meghatározott felhatalmazás alapján egyéb hatáskört 
gyakorol 
i.) kezeli a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát,ellenőrző bizottságként eljár a 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban 
j.) a nemzetiségi önkormányzat véleményezését igénylő előterjesztések előkészítése 
k.) véleményezi az önkormányzati társulásokat érintő előterjesztéseket 
m.) kapcsolatot tart a helyi civil szervezetekkel, szervezi és koordinálja a képviselő-testület 
civil szervezeteket érintő tevékenységét. 
 
A Pénzügyi, Innovációs és Településfejlesztési Bizottság feladata hatásköre:  
 
A bizottság feladat és hatásköre:                      
a.) előzetesen véleményezi az önkormányzat költségvetését érintő   testületi döntéseket,  
b.) az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos beszámolókat, tájékoztatókat előzetesen 
véleményezi,  
c.) véleményezi az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztéseket, rendeleteket, 
d.) javaslatot tesz az önkormányzati adórendeletek módosítására, 
e.) figyelemmel kíséri és gazdasági szempontból elemzi az önkormányzat által eszközölt 
műszaki fejlesztéseket, beruházásokat, ennek keretében véleményezi az ilyen tartalmú 
szerződéseket és folyamatosan figyelemmel kíséri azok teljesítését, különös tekintettel a 
teljesítési garanciákra (határidő, jog és kellékszavatosság, kötbér stb.) 
f.) javaslatot tesz az önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjainak meghatározása, 
továbbá a bérleti díjak megállapítása tárgyában, 
g.) folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati ingatlanvagyon (vagyonkataszter 
alapján) helyzetét, esetleges értékesítésre, vételre, illetve azok hasznosítására (bérlet, 
használat, haszonbérlet stb.) továbbá az ezekkel kapcsolatos szerződéskötési feltételekre 
tesz javaslatot, 
h.) véleményezi az önkormányzati vagyongazdálkodást és pénzügyi gazdálkodást érintő 
előterjesztéseket,  
i.) figyelemmel kíséri az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok 
működését 
j.) intézkedést kezdeményez a Képviselő-testületnél a költségvetési gazdálkodás és az 
önkormányzati vagyongazdálkodást érintő kérdésekben, 



k.) a fentiekben meghatározott a feladatkörébe tartozó kérdésekben tett megállapításairól 
tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
l.) figyelemmel kíséri a településfejlesztést és a beruházásokat érintő pályázati 
lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában, 
m.) javaslatot tesz a település szerkezeti terv felülvizsgálatára, 
n.) véleményezi a településszerkezeti tervet érintő testületi döntéseket és javaslatot tesz a 
rendelet módosítására, 
o.) koncepciót dolgoz ki a település fejlesztés és település rendezés irányai tekintetében, 
különös tekintettel a településfunkciókra (idegenforgalmi, rekreáció, mezőgazdasági jelleg) 
és a térségi, megyei fejlesztési programokra ezt a Képviselő-testület elé terjeszti, 
p.) javaslatot tesz a Képviselő-testület felé az önkormányzat tulajdonában lévő közterület 
elnevezésére, 
q.) javaslatot tesz a közterületek funkciójának meghatározására és az ezzel kapcsolatos 
rendelet módosítására, 
r.) kapcsolatot tart fenn a településen működő idegenforgalmi és faluszépítő feladatokat 
végző társadalmi szervezetekkel,  
s.) figyelemmel kíséri a településtisztasági közszolgáltatások és a községgazdálkodási 
vállalkozás működését, 
t.) figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és részt vesz azok bonyolításában. 
 
 
A Szociális Bizottság feladata hatásköre:  
 
A bizottság feladat és hatásköre: 
a.) önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján I. fokú önkormányzati 
hatósági jogkört gyakorol, 
b.) figyelemmel kíséri és elemzi illetékességi területén élők szociális helyzetét, erről évente a 
költségvetési koncepció elfogadását megelőzően beszámol a Képviselő-testületnek,  
c.) előzetesen véleményezi a feladat és hatáskörébe tartozó rendelet-tervezeteket, 
d.) kapcsolatot tart a helyi illetve területi, térségi és országos szintű szociális feladatkörben 
tevékenykedő szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társadalmi szervezetekkel, 
javaslatot terjeszt a Képviselő-testület felé az ezekkel történő kapcsolatfelvételre.  
e.) javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a költségvetés módosítására feladat és 
hatáskörének ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében, 
f.) előzetesen véleményezi a Képviselő-testület azon előterjesztéseit, amelyek feladat és 
hatáskörét érintik,  
g.) javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a feladat és hatáskörét érintő rendelet 
megalkotására, illetve rendelet módosítására.  
 
Az Oktatási és Közművelődési és Sport Bizottság feladata hatásköre:  
 
A bizottság feladat és hatásköre: 
a.) önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján I. fokú önkormányzati 
hatósági jogkört gyakorol,  
b.) figyelemmel kíséri és elemzi az illetékességi területén élő gyermekkorúak szociális, 
oktatási és kulturális helyzetét és erről évente a költségvetési koncepció elfogadását 
megelőzően beszámol a Képviselő-testületnek,  
c.) előzetesen véleményezi a feladat és hatáskörét érintő rendelet-tervezeteket, 
d.) előzetesen véleményezi az oktatási és nevelési intézményeket érintő testületi döntéseket  
e.) kapcsolatot tart a gyermekjóléti és nevelési-oktatási célú területi, térségi és országos 
továbbá helyi szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társadalmi szervezetekkel, 
f.) javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a költségvetés módosítására feladat és 
hatáskörének ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében, 
g.) folyamatos kapcsolatot tart a gyermekvédelem helyi szervezeteivel, intézményeivel és 
azoktól felvilágosítást kérhet a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben,  



h.) az önkormányzati fenntartású nevelési- oktatási intézmények tekintetében jogszabály 
felhatalmazása alapján vizsgálhatja az intézmény  működését, ennek érdekében az 
intézményvezetőtől tájékoztatást kérhet. 
i.) részt vesz az önkormányzati sport rendezvények szervezésében, 
j.) figyelemmel kíséri a helyi sporttal foglalkozó társadalmi szervezetek és intézmények 
tevékenységét, azok támogatását, értékeli a kapott támogatások felhasználását és erről a 
képviselő-testületet tájékoztatja, 
k.) elemzi és értékeli a helyi sport szervezetek működését és erről évente beszámol a 
képviselő-testületnek, 
l.) véleményezi a feladat és hatáskörét érintő testületi előterjesztéseket, 
m.) figyelemmel kíséri a települési sporttal kapcsolatos pályázati lehetőségeket és részt vesz 
azok bonyolításában. 
 


