
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2015. (_____) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:  

„A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.” 

2. § 

Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. 

3. § 

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

4. § 

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

5. § 

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Péntek László      Veszner József 
 polgármester    címzetes főjegyző 



Kihirdetve: 2015. február ….. 

        Veszner József  
      címzetes főjegyző 

1. melléklet a …/2015. (….) önkormányzati rendelethez 
„8. melléklet a 6/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelethez” 

A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök 

Dönt az eseti és rendszeres települési gyógyszertámogatás, a települési temetési támogatás, a 
hátrányos helyzetű gyermekek települési támogatása, a települési lakhatási támogatás, a 
települési ápolási támogatás, a temetési kölcsön és a köztemetés megállapításával összefüggő 
kérdésekben.  



2. melléklet a …/2015. (….) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 6/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelethez” 

Segesd Község Önkormányzata által ellátott  
kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke 

1. Egészségügyi ellátás 

2. Szociális ellátás 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

Háziorvosi ellátás

Fogorvosi alapellátás (ellátási szerződéssel)

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
(társulási megállapodás alapján)

Védőnői ellátás

Iskola-egészségügyi ellátás

Köztisztasági és településtisztasági feladatok

Rovar- és rágcsálómentesítési feladatok

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

Köztemetés Települési támogatás

Közfoglalkoztatás Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás

Közétkeztetés Támogató szolgáltatás

Tanyagondnoki szolgáltatás Közösségi pszichiátriai 
ellátás

Szociális étkeztetés (társulási megállapodás 
útján)

BURSA Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíj 
pályázat



3. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 

4. Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok 

5. Környezetvédelmi feladatok 

Házi segítségnyújtás (társulási megállapodás 
útján)

Temetési kölcsön

Nappali ellátás (társulási megállapodás útján)

Családsegítés (társulási megállapodás útján)

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

Gyermekjóléti szolgáltatás (társulási 
megállapodás útján)

Gyermekek átmeneti 
gondozása

Gyermekek napközbeni ellátás (családi 
napközi, bölcsőde-társulási megállapodás 
útján)

Gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsággal kapcsolatos feladatok

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatással 
kapcsolatos feladatok

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

Könyvtári ellátás biztosítása

Helyi közművelődés feltételeinek biztosítása, 
a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása

Közművelődési intézmény biztosítása

Kulturális örökség védelme

rendezvények szervezése, 
lebonyolítása, kulturális 
programok támogatása

múzeum működésének 
támogatása 



6. Kommunális feladatok 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

Környezeti állapot figyelemmel kísérése, 
adatnyilvántartás- és szolgáltatás teljesítése

Környezetvédelmi feladatok 

Környezetvédelmi Program készítése

Környezetvédelmi feladatok megoldása, 
együttműködés a környezetvédelmi 
feladatokat ellátó szervezetekkel

Környezeti állapot értékelése, lakosság 
tájékoztatása

Állat-egészségügyi feladatok 
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályok meghatározása

Katasztrófavédelem

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

Vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés

Ár- és belvízvédekezés

Helyi vízkárelhárítás

Belvízmentesítés

Csatornázás

Közvilágítás

Köztemető fenntartása és üzemeltetése

Helyi közutak fejlesztése, fenntartása és 
üzemeltetése

Közterületeken járművel történő várakozás 
biztosítása

Közterületek kialakítása és fenntartása

Hulladékgazdálkodás

Helyi középületek akadálymentesítése



7. Településfejlesztési és területrendezési feladatok 

8. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 

9. Köznevelési feladatok 

10. Sport feladatok 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

Településfejlesztési koncepció készítése, 
Integrált Településfejlesztési Stratégia 
készítése

Településrendezési feladatok ellátása: 
-‐ helyi építési szabályzat készítése és 

karbantartása 
-‐ településszerkezeti terv készítése és 

karbantartása

az épített környezet 
emberhez méltó esztétikus 
kialakítása, valamint a 
helyi építészeti örökség 
védelme

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

testvérközségi kapcsolatok 
szervezése, külföldi 
önkormányzatokkal való 
együttműködés, ezeken 
belül: 
programok, rendezvények, 
látogatások szervezése, 
együttműködés kialakítása

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

Óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

Helyi sportfejlesztési koncepció 
meghatározása és annak megvalósítása

Együttműködés a helyi sportszervezetekkel, 
sportszövetségekkel



11. Egyéb feladatok 

Önkormányzat tulajdonát képező 
sportlétesítmények fenntartása és működtetése

Iskolai testnevelés és sporttevékenység 
gyakorlása feltételeinek megteremtése

Iskolai sportkörök működéséhez, vagy ezek 
feladatait ellátó diáksport egyesületek 
feladatainak zavartalan ellátásához szükséges 
feltételek biztosítása a köznevelésről szóló 
törvényben meghatározottak szerinti

Kötelező feladat Önként vállalt feladat

Kataszteri nyilvántartás vezetése

Esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok

Választási bizottságok tagjainak 
megválasztása

Kitüntetések, elismerő 
címek adományozása

Nemzeti ünnepekhez 
kapcsolódó 
megemlékezések 
szervezése

települési nemzetiségi 
önkormányzat támogatása



3. melléklet a …/2015. (….) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 6/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelethez” 

A képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök 

1. A Pénzügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök 
1.) Gyermekek napközbeni ellátását, étkeztetését nem biztosító intézményvezetői intézkedés 
határozattal történő elbírálása. 
2.) A települési létfenntartási támogatás, az elemi kár elhárításához kapcsolódó támogatás, a 
települési gyermeknevelési támogatás és a gazdálkodást segítő támogatás elbírálása. 

2. Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörök 
A társadalmi megbízatású polgármester esetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokhoz 
kapcsolódó jogosítványokat. 



4. melléklet a …/2015. (….) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet a 6/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelethez” 

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök 

1.) Az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű polgármesteri keret 
felhasználása. 

2.) Dönt a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételéről. 

3.) A polgármester eljár a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott önkormányzati közútkezelői hatáskörbe tartozó ügyekben. 

4.) Dönt a sporttal összefüggő megállapodások, együttműködési szerződések előkészítésével, 
nemzetközi sportkapcsolatok kialakításával, a sporttevékenységre alakult és a nem sportcélú 
társadalmi szervezetekkel való együttműködésre vonatkozólag. 


