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Minısített szótöbbség
Tisztelt Közgyőlés!

A módosító rendelet-tervezet általános indoklása:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése alakuló ülésén az SZMSZ legfontosabb módosításait
tartalmazó elıterjesztést elfogadta, majd a 223/2010. (X.17.) szekszárdi öh. számú határozatával a Közgyőlés
felkérte a jegyzıt, hogy a rendelet átfogó felülvizsgálatát végezze el, és tegyen javaslatot a módosításra. A helyi
rendeletek felülvizsgálatának ütemtervének elkészítésekor minderre tekintettel voltunk.

A helyi önkormányzatoknak az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a törvény
keretei között önállóan alakítja ki szervezetét és mőködési rendjét. Az önkormányzati mőködés kereteit a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) jelöli ki, a részletszabályokat az Ötv.
18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselı-testületek szervezeti és mőködési szabályzata (a
továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.

Az SZMSZ a közgyőlés alapdokumentuma, amely meghatározza a helyi önkormányzatokra vonatkozó általános
rendelkezéseket, a feladat és hatáskörére vonatkozó szabályokat, a közgyőlés és szerveinek mőködésére, az
ülések összehívására, vezetésére, a döntéshozatali eljárásra és a jegyzıkönyvre vonatkozó alapvetı szabályokat.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2000-ben alkotta meg a jelenleg hatályban lévı alapdokumentumát.
Az azóta eltelt idıszakban e szabályzat – a bekövetkezett változásokhoz igazodóan – több alkalommal is
módosításra került.

A módosító rendelet-tervezet részletes indoklása:
A rendelet-tervezet 1. §-ához: Az Országgyőlés az Alkotmánybíróság 109/2009.(XI.18.) határozat, a
Legfelsıbb Bíróság vonatkozó jogegységi határozatai, valamint a bírói gyakorlat figyelembevételével 2010.
június 1-jei ülésnapján fogadta el a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLVI. törvényt Az Ötv.
módosítása rögzíti, hogy a közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló magánutakon, tereken, parkokban
és egyéb közterületeken a lakosság számára közúti jármővel történı várakozás biztosítása a helyi
önkormányzatok által kötelezıen ellátandó közszolgáltatási feladat. E módosításhoz került hozzáigazításra a
rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése.

A rendelet-tervezet 2. §-ához: Az ülés meghívójának kiküldésére vonatkozó szabályt módosítja, oly módon,
hogy a kiküldés idıpontját az ülés elıtti 5 munkanap helyett 5 napban határozza meg.

A rendelet-tervezet 3. §-ához:

A 2010. évi önkormányzati választásokat követıen jelentıs változások

következtek be Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésében. A legfontosabbak ezek közül, hogy a Közgyőlés
illetve a bizottságok száma jelentısen csökkent, Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok került megválasztásra. A
bizottsági struktúra

változásához történı hozzáigazítást tartalmazza a rendelet 17. § (4) bekezdéséhez
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kapcsolódó módosítás.
A rendelet-tervezet 4. §-ához: A rendelet 19. §-ának idıhatár túllépésére vonatkozó szabályozását egészíti ki
azzal, hogy a polgármester az ülés vezetése során a tárgyalt napirend tárgyára tekintettel indokolt esetben, így
különösen a költségvetés elfogadása során a hozzászólásoknál a rendelet idıkorlátra vonatkozó rendelkezéseitıl
eltekinthet.

A rendelet-tervezet 5. – 6 . §-ához:

A minısített többséghez, az Ötv. 15. § (2) bekezdése szerint a

megválasztott települési képviselık több mint a felének a szavazata szükséges. A közgyőlés tagjainak számának
csökkenése miatt a rendelet 24. § (4) bekezdését, ill. a 28. § (4) bekezdését módosítani szükséges.

A rendelet-tervezet 7. §-ához:

A rendelet 3. melléklete szerint a Közgyőlés elé kerülı önkormányzati

rendeletek tervezetének véleményezését a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok látja el, e rendelkezéssel való
összhang megteremtését szolgálja a 30. § d) ponthoz kapcsolódó módosítás.

A rendelet-tervezet 8. -9. §-ához:

A jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet

tartalmazza az önkormányzati rendelet megjelölésére vonatkozó elıírásokat, ehhez kerül hozzáigazításra a
rendelet 31. § (1) bekezdése, ill. a 32. § (2) bekezdése. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény hatálya
az önkormányzat normatív határozataira is kiterjed, emiatt a határozatok jelölésére vonatkozó szabályok
módosítása is indokolt.

A rendelet-tervezet 10. §-ához: A Közgyőlés 51/2011.(IV.7.) határozatában felkérte a Polgármesteri Hivatalt,
hogy dolgozzon ki javaslatot az önkormányzati képviselık bizottsági ülésekrıl való távolmaradásának
szankcionálására vonatkozóan.
A rendelet 17/A. §-a rendelkezik a képviselıknek járó tárgyhavi alapdíj igazolatlan távollétek miatt történı
csökkentésérıl. A képviselıt bizottsági tevékenységéért a képviselıi alapdíjon felül külön tiszteletdíj az
önkormányzati képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2000.(IX.19.) szekszárdi ör. alapján nem
illeti meg, ezért a bizottsági munkával összefüggésben nem javasoljuk a tiszteletdíj csökkentésének eseteit
bıvíteni. Ellenben ha valamely bizottsági tag rendszeres távolmaradása a bizottsági munkát tartósan
akadályozza, lehetıség van a bizottsági tag visszahívására. Emellett lehetıség van arra is, hogy az egyes
bizottságok által saját mőködésükre vonatkozóan elfogadott bizottsági ügyrendekbe építsék be a távolmaradások
szankcionálást, ezt tartalmazza a rendelet 50. §-ához kapcsolódó kiegészítés.

A rendelet-tervezet 11. §-ához:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 3/2011. (II. 9.)

szekszárdi ör. számú rendeletével, 2011. február 1. napi hatállyal módosította a Költségvetési Elszámoló
Szervezet tevékenységének átvétele következtében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
szervezeti felépítését a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság tekintetében, létrehozva a Pénzügyi
Osztályt és a Számviteli Osztályt.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 8/2011. (II.23.) szekszárdi ör. számú rendeletével,
2011. március 1. napi hatállyal továbbá módosította a hatékonyabb munkaszervezés érdekében, a
Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóságon belül pedig a Kommunális és Közlekedési Osztályt

4

Városigazgatási és-rendészeti Osztályra. A Jogi és Közigazgatási Igazgatóság szervezeti tagozódása is változott,
ezt azonban csak a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza, a rendelet 60. §-ában
eddig ez még nem került átvezetésre.

A rendelet-tervezet 12. §-ához:

A Humán Bizottságra átruházott hatáskörök a jelenlegi gyakorlathoz

igazodóan kiegészítésre, pontosításra kerültek.

A rendelet-tervezet 13. §-ához: A rendelet 3. számú mellékletének 8.) pontja szerint a Jogi és Közbiztonsági
Tanácsnok tevékenységének ellátása érdekében tanácsadó testületet hozhat létre.
Az Ötv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint viszont a képviselı-testület hatáskörébıl nem ruházható át
szervezetének kialakítása. Erre tekintettel a tanácsadó testület létrehozásával kapcsolatos szabályozás
pontosításra szorul.

A rendelet-tervezet 14. §-ához: A polgármester átruházott hatásköreit tartalmazó 2. melléklet a hatályos
önkormányzati rendeletek, szabályzatok alapján felülvizsgálatra került, a rendelet-tervezet 1. melléklete e
szabályozásokkal összhangban készült.

A rendelet-tervezet 15. §-ához: A közigazgatási hivatal elnevezésének, a polgármesteri hivatal szervezeti
felállásának, vezetık elnevezésének, valamint a bizottsági struktúra változásával összefüggı szövegcserés
módosításokat tartalmazza.

A rendelet-tervezet 16. §-ához: A hatályba léptetı és hatályon kívül helyezı rendelkezéseket tartalmazza.
A közalapítványokhoz kapcsolódó jogi szabályozás megváltozott. Az Ötv. 88. § (1) bekezdés a) pontja rögzíti
ugyan, hogy a helyi önkormányzat közalapítványt hozhat létre. Ennek lehetısége azonban 2006. augusztus 24tıl megszőnt, mivel a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény – közalapítványokra vonatkozó 74/G. §-át hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése. A 2006. évi LXV. törvény
hivatkozott rendelkezése azt is kimondja, hogy azok a szervezetek, amelyek közalapítvány létrehozására e
törvény hatálybalépése elıtt a Ptk. 74/G. §-a alapján jogosultak voltak, alapítványt e törvény hatálybalépését
követıen sem alapíthatnak, ahhoz nem csatlakozhatnak és annak alapítói joga gyakorlására nem jelölhetık ki.
Ezen megváltozott elıírásokra tekintettel indokolt a rendelet 14. § (5) bekezdés 3. francia bekezdése szerinti
hatályon kívül helyezés.
Az elıterjesztést minden bizottság megtárgyalja, a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményezésre megkapta.

Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztést tárgyalja meg, a módosító rendelet-tervezetet fogadja el.

Szekszárd, 2011. április 20.
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének ……./2011. (…..) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és
Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következıket rendeli el:
1.

§

(1) A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban R.) 3. § (1) bekezdése az alábbi aa) ponttal egészül ki:
„aa) az Ötv.-ben meghatározott helyeken a közúti jármővel történı várakozás (parkolás) biztosítása.”

(2) Az R. 3. § (2) bekezdése a következı 7. francia bekezdéssel egészül ki:
„- az Ötv.-ben meghatározott helyeken a közúti jármővel történı várakozás (parkolás) biztosításáról, valamint”

2.

§

Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A Közgyőlés meghívóját és annak mellékleteit – a rendkívüli és ünnepi ülés kivételével – úgy kell
megküldeni, hogy azt a képviselık legalább az ülés elıtt 5 nappal megkapják a képviselı által megjelölt
formában. A fenti határidıbe a kézbesítés napja nem számít bele.”

3.

§

Az R. 17. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A rendbírságot a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok javaslata alapján hozott közgyőlési határozat értelmében
a Polgármesteri Hivatal a kiszabást követıen esedékes tiszteletdíjból érvényesíti.”

4.

§

(1) Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„5) Az idıhatárt túllépı képviselıtıl, illetve hozzászólótól a polgármester – a (9) bekezdés szerinti esetet kivéve
- megvonja a szót.”
(2) Az R. 19. §-a a következı (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A polgármester az ülés vezetése során a tárgyalt napirend tárgyára tekintettel indokolt esetben, így
különösen a költségvetés elfogadása során a hozzászólásoknál e rendelet idıkorlátra vonatkozó rendelkezéseitıl
eltekinthet.”
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5.

§

Az R. 24. § (4) bekezdés második francia bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt)
„- 8 képviselı indítványozza, továbbá”
6.

§

Az R. 28. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) A közgyőlési döntés újratárgyalását legalább 8 képviselı indítványára napirendre kell tőzni.”
7.

§

Az R. 30. § d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„d) A tervezetet – a jegyzı véleményével együtt – véleményezés céljából a tárgykör szerint érintett
bizottság/ok, ezt követıen a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok elé kell terjeszteni.”

8.

§

Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A rendeletek jelölése:
– Teljes jelölés: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ...../20... (hó, nap)
önkormányzati rendelete a .......ról/rıl.
– Rövid megjelölés: ...../20... (hó, nap) szekszárdi ör.
A zárójelben feltüntetett dátum a rendelet kihirdetésének idıpontja.”

9.

§

Az R. 32. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A határozatok jelölése:
– Teljes jelölés: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ...../20... (hó, nap)
önkormányzati határozata a .......ról/rıl.
– Rövid megjelölés: ...../20... (hó, nap) szekszárdi öh.
A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának idıpontja.”
10. §
Az R. 50. § -a a következı (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bizottságok mőködési szabályaikat (Ügyrend) – jelen rendelet keretei között – maguk állapítják meg.”

11. §
Az R. 60. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(A Polgármesteri Hivatal a következı belsı szervezeti egységekre tagozódik:)
„d) Jogi és Közigazgatási Igazgatóság,
1. Okmányiroda Osztály,
2. Építési Osztály,
3. Általános Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály,
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4. Önkormányzati Osztály,”
12. §
(1) Az R. 1. melléklet 2. pont 1) bekezdés 3. - 4. alpontjának helyébe a következı rendelkezések lépnek:
(2. Humán Bizottság (HB))
(1) Dönt:)
„3. az önkormányzat fenntartásában álló
- nevelési-oktatási intézmények nevelési, pedagógiai, illetve esélyegyenlıségi programjának,
- közoktatási intézmény minıségirányítási programjának , házirendjének és azok módosításának jóváhagyásáról;
4. az önkormányzat fenntartásában álló közoktatási, közmővelıdési és sportintézmények szervezeti és mőködési
szabályzatának és azok módosításának jóváhagyásáról;”

(2) Az R. 1. melléklet 2. pontjának 7) bekezdése a következı 5. ponttal egészül ki:
(7) Figyelemmel kíséri:)
„5. a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza mőködését, javaslatot dolgoz ki e körben a
költségvetési prioritások meghatározására, az intézmény mőszaki, mőködési és személyi feltételeinek
biztosítására.”
13. §
Az R. 3. mellékletének 8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„8) Kezdeményezheti a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok a Közgyőlés felé, hogy tevékenységének ellátása
érdekében tanácsadó testületet hozzon létre.”
14. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
15. §
Az R. 7. § (1) bekezdés 4. francia bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés 4. francia
bekezdésében, 41. § (6) bekezdésében a„Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal” szövegrészek helyébe
a „Tolna Megyei Kormányhivatal” szöveg, , 41. § (7) bekezdésében a„Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatalba” szövegrész helyébe a „Tolna Megyei Kormányhivatalba” szöveg a 8. § (5) bekezdés 4. francia
bekezdésében az „irodavezetıitıl” szövegrész helyébe az „igazgatóság vezetıitıl” szöveg, a 36. § (1)
bekezdésében az „irodavezetık” szövegrész helyébe az „igazgatóság vezetık” szöveg, a 39. § (1) bekezdésében
az „irodavezetıkhöz” szövegrész helyébe az „igazgatóság vezetıkhöz” szöveg, a 48. § (6) bekezdésében az
„irodavezetıt” szövegrész helyébe az „igazgatóság vezetıt” szöveg, az 52. § (7) bekezdésében az
„irodavezetıje” szövegrész helyébe az „igazgatóság vezetıje” szöveg, R. 52. § (8) bekezdés d) pontjában az
„irodavezetı” szövegész helyébe az „igazgatóság vezetı” szöveg, az 52. § (10) bekezdésében és 69. § (2)
bekezdés 1. francia bekezdésében a „Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalhoz” szövegrészek helyébe
a „Tolna Megyei Kormányhivatalhoz” szöveg, a 7. mellékletében szereplı „Jogi és Ügyrendi Bizottság”
szövegrész helyébe „Szociális és Egészségügyi Bizottság” szöveg lép.
lép.
16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba és hatályba lépését követı 10. napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 14. § (5) bekezdésének 3. francia bekezdése.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
Jegyzı
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1. melléklet a ……/2011. (…..) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez
A polgármesterre átruházott közgyőlési feladat- és hatáskörök
1.) Gyakorolja az állattartási rendeletben meghatározott önkormányzati hatásköröket, hatósági
jogköröket. (23/2003.(XII.3.) szekszárdi ör.)
2.) Engedélyezi önkormányzati tulajdonú területen az avar és kerti hulladékok égetését.(5/2011. (II.9.)
szekszárdi ör. 5.§ (9) bekezdés)
3.) Átmeneti idıre tilalmat rendelhet el az avar és kerti hulladékok égetésére. (5/2011. (II.9.)
szekszárdi ör. 5.§ (10) bekezdés)
4.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket, ha a gyermeket gondozó család
idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli
élethelyzetbe került.(35/2001.(XII.21.) szekszárdi ör. 9.§ (1) bekezdés)
5.) Ellátja a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletben foglalt pénzbeli és
természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket. (35/2001.(XII.21.) szekszárdi ör. 4.§ (3)
bekezdés)
6.) Eljár Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében, mint ajánlatkérı a helyben
központosított közbeszerzések keretében. (12/2007.(IV.11.) szekszárdi ör. 2.§ (1) bekezdés)
7.) Befogadja a helyi kitüntetések és elismerı címek adományozására vonatkozó elıírt határidın belül
benyújtott írásbeli javaslatokat; (20/2005 (X.3.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdés, 8. § (4) bekezdés,
15. § (4) bekezdés)
8.) A „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntetı cím adományozására vonatkozó javaslatot 8 napon
belül kiadja véleményezésre a szakmailag illetékes bizottság(ok)nak; (20/2005.(X.3.) szekszárdi
ör. 8. § (4) bekezdés)
9.) A „Szekszárd városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására vonatkozó javaslatokat
véleményezés céljából a Mővelıdési Bizottsághoz továbbítja; (20/2005.(X.3.) szekszárdi ör. 15. §
(5) bekezdés)
10.) A Hirling Ádám kitüntetı díj adományozására vonatkozó javaslatokat véleményezés céljából a
Közgyőlés állandó bizottságainak delegált tagjaiból álló elıkészítı csoporthoz továbbítja. (20/2005
(X.3.) szekszárdi ör.23. § (6) bekezdés)
11.) Az „Év Rendıre” kitüntetı cím és az „Év Tőzoltója” kitüntetı cím adományozására vonatkozó
javaslatokat az e célból felkért elıkészítı csoporthoz továbbítja és részt vesz e kitüntetı címek
adományozására vonatkozó javaslatok értékelésében; (20/2005.(X.3.) szekszárdi ör. 19. § (5)-(6)
bekezdés, 21. § (4)-(5) bekezdés)
12.) A Közgyőlés elé terjeszti a „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntetı cím, a Pro Urbe Szekszárd
emlékplakett, a „Közjóért” kitüntetı díj, az „Év Rendıre” kitüntetı cím, az „Év Tőzoltója”
kitüntetı cím és a Hirling Ádám kitüntetı díj adományozására vonatkozó javaslatokat, illetıleg a
javaslatok véleményezését, (20/2005. (X.3.) szekszárdi ör. 3. § (5) bekezdés, 13. § (5) bekezdés)
13.) Aláírja a díszpolgári oklevelet és az adományozásról szóló igazolványt, a Pro Urbe Szekszárd
tanúsítványt, a „Közjóért” oklevelet, a „Szekszárd városért a mővészet erejével” oklevelet, a
„Szekszárd javáért” oklevelet, az „Év Rendıre” okiratot, az „Év Tőzoltója” okiratot, valamint a
Hirling Ádám oklevelet, (20/2005. (X.3.) szekszárdi ör. 4. számú melléklet)
14.) Ünnepélyes keretek között átadja a helyi kitüntetéseket és elismerı címeket; (20/2005 (X.3.)
szekszárdi ör. 4. § (1) bekezdés, 18. § (1) bekezdés)
15.) A díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelő “Szekszárd város díszpolgárai” feliratú könyvet
vezet; (20/2005. (X.3.) szekszárdi ör. 9. § (3) bekezdés)
16.) Az elhunyt Szekszárd Város Díszpolgára kitüntetettje síremlékének felállításához szükség szerint
maximum 300.000 Ft támogatást nyújthat; (20/2005. (X.3.) szekszárdi ör. 10. § (3) bekezdés)
17.) Díszsírhelyet biztosít Szekszárd Város Díszpolgára kitüntetettje részére a család egyetértésével;
(20/2005. (X.3.) szekszárdi ör. 10. § (4) bekezdés)
18.) Támogatást nyújthat az elhunyt Pro-Urbe Szekszárd emlékplakett kitüntetettje síremlékének
felállításához – szükség szerint – maximum 200.000 Ft erejéig; (20/2005. (X.3.) szekszárdi ör. 12.
§ (2) bekezdés)
19.) Közgyőlési határozat alapján gondoskodik a helyi kitüntetések és elismerı címek visszavonásáról;
(20/2005.(X.3.) szekszárdi ör. 6. § (5) bekezdés)
20.) Befogadja a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelı helyi népszavazás kiírására, illetıleg
népi kezdeményezés megtárgyalására irányuló kezdeményezést; (37/2001(XII.21.) szekszárdi ör.2.
§, 4. §)
21.) Felhatalmazza a reklámgazdát a közterület hirdetési célú használatával kapcsolatban.

9

(6/2008.(II.6.) szekszárdi ör. 5.§ (10) bekezdés)
22.) Az éves költségvetési beszámoló keretében tájékoztatja a Közgyőlést az Önkormányzat
költségvetésében az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó
felújításának támogatására meghatározott támogatási elıirányzat felhasználásáról; (7/2002.(IV.29.)
szekszárdi ör. 10. § (5) bekezdés)
23.) Ellátja a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos hatásköröket. (1/2009. (II.3.)
szekszárdi ör. 4. §)
24.) Az építtetı kérelmére az Önkormányzat nevében a parkolóhelyek megváltási díjának megfizetésére
legfeljebb egy éves idıtartamra fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet;
(10/1991.(VI.27.) KT rendelet 4. § (4) bekezdés)
25.) Megköti az Önkormányzat nevében az elsı lakást szerzı fiatal házasok támogatása, illetıleg a
helyi lakáscélú támogatás biztosításáról és feltételeirıl a szerzıdést; (2/2002.(III.6.) szekszárdi ör.
13. § (2) bekezdés)
26.) Legfeljebb 12 havi idıtartamra felfüggesztheti a helyi lakáscélú támogatás visszafizetését;
(2/2002.(III.6.) szekszárdi ör. 14. § (3) bekezdés)
27.) Meghatározott feltételek fennállása esetén azonnali hatállyal felmondja az elsı lakást szerzı fiatal
házasok támogatása, illetıleg a helyi lakáscélú támogatás biztosításáról és feltételeirıl szóló
szerzıdést; (2/2002.(III.6.) szekszárdi ör. 14. § (4) bekezdés)
28.) Engedélyezi az elsı lakást szerzı fiatal házasok támogatása, illetıleg a helyi lakáscélú támogatás
igénybevételével épített vagy vásárolt lakás elidegenítése esetén az önkormányzati támogatás
átvitelét az újonnan megszerzett ingatlanra; (2/2002.(III.6.) szekszárdi ör. 14. § (7) bekezdés)
29.) Javaslatot tesz a Közgyőlés részére az önkormányzati bérlakások bérbeadására az Önkormányzat
és intézményei, valamint a városban mőködı egyéb intézmények megfelelı szakember ellátottsága
érdekében a szakemberek elhelyezésének biztosítására; (3/1994.(II.1.) KT rendelet 4. § (5)
bekezdés)
30.) Köteles a jegyzı által elkészített költségvetési rendelettervezet részeként az Önkormányzat összes
bevételét, kiadását, finanszírozását bemutató adatokat meghatározott tartalommal a Közgyőlés elé
terjeszteni. (23/2010. (XII. 22.) szekszárdi ör. 3.§)
31.) A vonatkozó rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén az önkormányzat ügykörébe tartozó
adóügyi feladatok végrehajtásához kapcsolódóan megállapítja a jegyzı érdekeltségi jutalékát;
(21/1996.(VI.5.) Kgy rendelet 4. § (4) bekezdés b) pont)
32.) Gyakorolja az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban, kht-kban a tulajdonosi
jogosítványokat a Közgyőlés nevében;(31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. 7. § (6) bekezdés)
33.) Gyakorolja az önkormányzati vagyont érintı hatósági eljárásban a tulajdonost megilletı
nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát;
(31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. 13. § (1) bekezdés)
34.) Biztosítja az Önkormányzat jogi képviseletét; (31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. 13. § (2) bekezdés)
35.) Tulajdonosi jognyilatkozatokat ad az Önkormányzat vagyonával kapcsolatosan (elıvásárlási jog
gyakorlása, telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár rendezés, építési ügyekben tulajdonosi
hozzájárulás, építési engedélyezési eljárás, elidegenítési és terhelési tilalmak törlése, valamint a
további megterheléshez való hozzájárulás megadása); (31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. 13. § (3)
bekezdés)
36.) Jogosult a hatáskörrel rendelkezı szerv döntése alapján az elidegenítési és a vagyonhasznosítási
jogügyletek megkötésére, aláírására; (31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. 15. § a) pont)
37.) Megköti a Közgyőlés véleményének figyelembe vételével a biztosítási szerzıdéseket;
(31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. 15. § b) pont)
38.) A vagyonrendeletben foglalt feltételekkel a Pénzügyi Bizottság elızetes véleményének kikérését
követıen jogosult az Önkormányzatot terhelı kötelezettség elismerésére; (31/2004.(XII.1.)
szekszárdi ör. 23. §)
39.) Hozzájárulást adhat az 50.000 Ft-ot meghaladó, de 500.000 Ft-ot meg nem haladó könyv szerinti
egyedi nyilvántartási értékő eszköz értékesítéséhez vagy selejtezéséhez; (31/2004.(XII.1.)
szekszárdi ör. 27. § (2) bekezdés)
40.) A Polgármesteri Hivatal útján jogosult a forgalomképes vagyon elidegenítésére és hasznosítására
vonatkozó döntés végrehajtására; (31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. 36. § (4) bekezdés)
41.) Gyakorolja a Közgyőlés hatásköreit a Közgyőlés megbízatásának lejárta és újjáalakulása közötti
idıszakban, valamint a jogszabályokban meghatározott mőködésképtelenné válás esetén; Ez
alapján hozott döntéseirıl összefoglaló tájékoztatást köteles adni a jogkör eredeti gyakorlójának
annak mőködése ismételt megkezdését követı elsı ülésén. (31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. 44. §
(1)- (2) bekezdés)
42.) Kinevezi a Tervtanács 10 tagját a szakmai kamarák által kijelölt személyek közül a Tervtanács
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elnökének javaslatára, 4 éves idıtartamra (11/2007. (IV.11.) szekszárdi ör. 3.§ (2) bekezdés)
43.) Kinevezi a Tervtanács titkárát a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi közül a Tervtanács
elnökének javaslatára (11/2011. (IV.11.) szekszárdi ör. 3. § (3) bekezdés)
44.) Kezdeményezheti egyes építészeti-mőszaki terveknek a Tervtanács által történı véleményezését;
(11/2007. (IV.11.) szekszárdi ör. 4.§ (2) bekezdés)
45.) Engedélyezi a képviselınek a Közgyőlés képviseletében vagy megbízásából végzett
tevékenységgel összefüggı, általa elılegezett, számlával igazolt, szükséges költségek
kifizetését;(19/2000.(IX.19.) szekszárdi ör. 4. §)
46.) Gondoskodik Szekszárd Város Aranykönyvének vezetésérıl, az Aranykönyvbe történı
bejegyzésrıl és megfelelı körülmények közötti tárolásáról; (29/1994.(VIII.22.) KT rendelet 6. § (1)
bekezdés)
47.) Átadja a „Szekszárd Város Bora” címet elnyert bortermelı részére az elismerést a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság elnökével, valamint a Hegyközség elnökével évente az adott évi Szent Györgynapi Borünnepen.(12/2009.(III.30.) szekszárdi ör. 4.§ (3) bekezdés)
48.) Dönt a temetési segély megállapításáról; (8/2009. (III.30.) szekszárdi ör. 8.§ (1) bekezdés d) pont)
49.) Dönt a közlekedési tanulóbérlet támogatási forma odaítélésérıl (8/2009. (III.30.) szekszárdi ör. 8.§
(1) bekezdés g) pont)
50.) Dönt az átmeneti segély, valamint gyógyszertámogatás megállapításáról; (8/2009. (III.30.)
szekszárdi ör. 8.§ (1) bekezdés b-c)pont)
51.) Megköti a természetbeni ellátás nyújtása érdekében mőködtetett utalványrendszerrel kapcsolatos
megállapodást a beváltást biztosító kereskedelmi egységekkel és gyógyszertárral; (8/2009. (III.30.)
szekszárdi ör. 17.§ (3) bekezdés)
52.) Megköti az Önkormányzat nevében az adósságkezelési támogatás nyújtásához szükséges keretmegállapodást; (8/2009. (III.30.) szekszárdi ör. 30.§ (4) bekezdés)
53.) Dönt díszsírhely személyre szóló adományozásáról; (9/2003.(IV.30.) szekszárdi ör. 6. § (3)
bekezdés)
54.) Elıírja az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettséget az együttmőködési
megállapodás megkötését követı 60 napon belül.(6/2011. (II.9.) szekszárdi ör. 3.§ (4) bekezdés)
55.) Méltányosságból legfeljebb 12 havi kamatmentes részletfizetést, vagy legfeljebb 6 hónapra
halasztást engedélyezhet az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezett írásbeli
kérelmére. (6/2011. (II.9.) szekszárdi ör. 4.§ (2) bekezdés)
56.) Viseli ünnepi alkalmakkor a város címerével ellátott kék vállszalagot; (12/1991.(VII.11.) KT
rendelet 2. § (2) bekezdés)
57.) Befogadja és a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint elbírálja a városi címer használatának
engedélyezése, illetıleg a forgalomba hozatal céljából történı elıállítása iránti kérelmet;
(12/1991.(VII.11.) KT rendelet 5. § (2) bekezdés, 6. § (1) bekezdés)
58.) A vonatkozó rendeletben meghatározott szabálysértés elkövetése, valamint a címer használatára
méltatlanná válás okán visszavonhatja a címerhasználati engedélyt; (12/1991.(VII.11.) KT
rendelet 12. §)
59.) Dönt az 5.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékő általános tartalék felhasználásáról, amelyrıl a
legközelebbi Közgyőlési ülésen köteles tájékoztatást adni.; (költségvetési rendelet 8. § (2)
bekezdés)
60.) Aláírja a számlavezetı bankkal a folyószámla hitelkeret szerzıdést (költségvetési rendelet 18.§ (3)
bekezdés)
61.) Átkonvertálja a devizában kibocsátott kötvényeket más devizára a pénzpiaci változások
függvényében. A megtett intézkedésérıl, a kötvénnyel történı rendelkezésrıl a féléves,
háromnegyedéves beszámoló keretében ad tájékoztatást a Közgyőlésnek.(költségvetési rendelet
18.§ (4) bekezdés)
62.) Megköti az év közben létrejött bevételi többlet 10 %-ig az annak hasznosításával kapcsolatos
szerzıdéseket, illetve lebonyolítja ezen mértékig a pénzügyi mőveleteket. A megtett intézkedésrıl a
következı Közgyőlésen tájékoztatást ad. (költségvetési rendelet 19.§ (1)-(2) bekezdés)
63.) Tájékoztatja a Közgyőlést, ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely
költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára
pótelıirányzatot biztosít. (költségvetési rendelet 23.§ (2) bekezdés)
64.) Engedélyezi, hogy a költségvetési szervek saját bevételükbıl 200.000 Ft értékhatár feletti (ÁFAval együtt) beruházást tervezzenek, valósítsanak meg, amelyrıl a költségvetési rendelet
módosításakor tájékoztatást ad a Közgyőlésnek; (költségvetési rendelet 28. § (1) bekezdés)
65.) A költségvetési rendeletben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyőlésnél
kezdeményezi az önkormányzati biztos kirendelését; (költségvetési rendelet 30. § (2) bekezdés)
66.) A helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitıl eltérı - intézkedést
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hozhat, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek az
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben), amelyrıl a Közgyőlés legközelebbi ülésén be kell
számolnia. Ebben a jogkörében az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási
elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is
teljesíthet. (költségvetési rendelet 24.§ (4)-(5) bekezdés)
67.) Pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Közgyőlés elé, ha év közben a körülmények oly
módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentısen
veszélyeztetik.; (költségvetési rendelet 25. §)
68.) Tájékoztatja a Közgyőlést 30 napon belül a jegyzı elıkészítésében történt, a helyi önkormányzati
költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-változtatásáról.(költségvetési
rendelet 26.§ (1) bekezdés)
69.) Rendelkezik a Polgármesteri Keretrıl. (költségvetési rendelet 29.§ (1) bekezdés)
70.) Ellátja a Közbeszerzési Szabályzatban részére megállapított feladatokat. (Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata)”

