Segesd Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. július 29.-i ülésére
Tárgy: A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Szervezeti és
Működési Szabálya felülvizsgálata.
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 95.§ (3) bekezdése alapján alkalmazni kell a társulási tanácsra is azt a szabályt, amely
szerint a SZMSZ-t felül kell vizsgálni a tisztújító, vagy az azt követő ülésen.
A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 2019.
november 25-i tisztújító ülésén döntött a szervezeti és működési szabályzata
felülvizsgálatáról.
A társulás céljának és feladatának meghatározásánál az ellátási formák megnevezésének
pontosítása szükséges, valamint tartalmaznia kell az alaptevékenységek kormányzati funkciók
szerinti felsorolását.
A Társulás bélyegzőjének meghatározásánál Magyar Köztársaság elnevezés helyett
Magyarország elnevezést kell használni a bélyegzőn található címerre való utalás során.
A bizottságokra vonatkozó előírások is szövegpontosítást igényelnek.
Az SZMSZ szövege még két helyen elnökhelyettest használ alelnök helyett, ezt a kifejezést
mindenütt pontosítani kell.
A társulási tanács döntéshozatalának szabályait az SZMSZ-ben és a társulási
megállapodásban is célszerű hozzáigazítani a Mötv rendelkezéseihez.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait a határozati javaslatban foglaltak
elfogadására.
Határozati javaslat:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020.
önkormányzati határozata társulási megállapodás módosításáról.

(VII…..)

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatát
felülvizsgálta és az alábbi módosításokat elfogadja:
1. Az I. Általános rendelkezések 1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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1.4. A Társulás bélyegzője: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása
felirattal ellátott körbélyegző, középen Magyarország címere látható.
2. Az I. Általános rendelkezések a következő 1.7. ponttal egészül ki:
1.7. A Társulás által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti
besorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. II. A Társulás célja és feladata 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
2.1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban
rögzített eljárásban és módon szervezik és végzik a települési önkormányzatok alábbi
feladatait, hatásköreit:
2.1.1. egészségügyi ellátás (hétközi- és hétvégi háziorvosi ügyelet)
2.1.2. szociális és gyermekjóléti gondoskodás (bölcsőde, család- és gyermekjóléti
szolgálat és központ, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres
házigondozás, közösségi pszichiátria, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása,
idősek otthona)
4. IV. A társulási szervek működése 6. A Társulási Tanács döntései 6.3. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
6.3. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának felét.
5. IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7. 1. 1.
pontban az „elnökhelyettes” kifejezés helyett az „alelnök” kifejezés kerül.
6. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.3. pont
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7.3. A társulás alelnöke
7.3.1. A Társulás Tanácsa tagjai sorából egy alelnököt választ. Az alelnök
személyére az elnök tesz javaslatot.
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7. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.4. A
Társulás ágazati bizottságai 7. 4. 1. második és harmadik bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
7.4.1.1. A Szociális Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnökét és tagjait a társulási
tanács tagjai sorából választja meg.

7.4.1.2. A bizottság tagjaira a tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság
tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges.
8. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.4. A
Társulás ágazati bizottságai 7. 4. 2. második és harmadik bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
7.4.2.1. Az Egészségügyi Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnökét és tagjait a
társulási tanács tagjai sorából választja meg.

7.4.2.2. A bizottság tagjaira a tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság
tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges.

9. A IV. A társulási szervek működése 7. A Társulás más szerveinek ülései 7.5. A
Pénzügyi bizottság 7.5.2. és 7.5.3. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7.5.2. A Pénzügyi Bizottság 3 tagból áll. A bizottság elnökét és tagjait a társulási
tanács tagjai sorából választja meg.

7.5.3. A bizottság tagjaira a tanács bármely tagja javaslatot tehet. A bizottság
tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges.

Segesd, 2020. július 23.

Péntek László
polgármester
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1. melléklet

A Társulás által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolás

011130
013350
101143
101222
102023
102024
102031
104030
104031
104035
104042
104043
107051
107052
107053

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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