
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2020. (XI.17.) önkormányzati rendelete a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint 2020. november 3. 

napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet, 

mely Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) 

bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a 

fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 

a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést érinti.” 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében 

Medgyesegyháza Város Polgármestereként Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem 

el:  

 

1. § 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) az alábbi, 3. § (3a) - (3c) bekezdésekkel egészül ki:  

 

3. § (3a) Az Önkormányzat ellátja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény ( továbbiakban Mötv.) valamint az ágazati törvények szerinti kötelezően 

előírt, továbbá az önként vállalt feladat- és hatásköröket.  

 

(3b) a Képviselő-testülettől a Polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök jegyzékét a 7. 

Melléklet tartalmazza. 

 

(3c) Az Mötv. 42. § -ban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe 

tartozik a  

a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás, és  

b) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.” 

 

2. § 

 

Az SZMSZ 32. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési rendelettervezetét rendeletalkotási szempontból az 

önkormányzati hivatal gazdasági, vagy pénzügyi vezetője által nyújtott tervszámoknak 

megfelelően a jegyző, míg szakmailag az önkormányzati hivatal gazdasági, vagy pénzügyi 



vezetője készíti elő.  A rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A 

Pénzügyi Bizottság köteles a költségvetési rendelettervezetet megtárgyalni.” 

 

3. § 

 

Az SZMSZ mellékletei 7. számú melléklettel egészülnek ki: 

 

„7. melléklet az 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez  

 

Az átruházott hatáskörök jegyzéke 
 

1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalt ügyek:- 

2. Szociális és Oktatási Bizottság hatáskörébe utalt ügyek: 

 a mindenkor hatályos a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat - és hatáskört  

- az önkormányzati rendelettel polgármesteri hatáskörbe utalt ügyek kivételével - 

átruházott hatáskörben Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szociális és Oktatási Bizottsága látja el. 

3. Medgyesegyháza Város Polgármestere hatáskörébe utalt ügyek:  

 A köztemetéssel kapcsolatos feladat és hatáskört a polgármester látja el. 

 A rendkívüli élethelyzet, haláleset vagy elemi kár esetén nyújtható, rendkívüli 

települési támogatási ügyekben a polgármester jár el.  

 Azon kérelmező esetében, ahol a kérelmező meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt arra köteles, vagy tartásra köteles 

hozzátartozó volt, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja 

létfenntartását veszélyezteti, a polgármester eseti támogatást nyújthat. 

 

 

4. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Medgyesegyháza, 2020. november 16. 

               

 

               Kraller József                                                       dr. Kávássy Leila Viola 

                polgármester                                                                    jegyző   

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése 2020. november 17. napján megtörtént. 

 

 

dr. Kávássy Leila Viola 

 jegyző 


