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Tisztelt Képviselő-testület!
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2015. (II.26.) önkormányzati
rendeletével fogadta el a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát
(továbbiakban: SZMSZ).
Az SZMSZ legutóbbi módosítását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. (továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1. napjától hatályba lépő egyes rendelkezései indokolták.
A jelenlegi felülvizsgálatra a Mötv. 43. § (3) bekezdésének előírásai alapján kerül sor, mely úgy
rendelkezik, hogy „a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályi szerint
megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályairól szóló rendeletét”. A 2014. évi
önkormányzati választások napját követő napi hatállyal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) szabályai hatályukat vesztették, ennél fogva az SZMSZ teljes egészére
kiható, átfogó felülvizsgálata egyébként is elkerülhetetlen.
Igényként merült fel a hivatali működés és az életszerűség kapcsán -a jogszabályi változásoktól
függetlenül-, hogy összevonásra kerüljön a Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottság 5 fővel. További
lényeges változás, hogy a minősített többség 4 főre változott, melyet a képviselői jelenlét tapasztalatai
és a rugalmas működés iránti igény váltott ki. A rendelet pár apró változtatást tartalmaz:

-

egyedi döntés szabályozza majd, hogy mennyi alkalommal jelenik meg önkormányzati
tájékoztató,
kivezetésre kerültek életszerűtlen adminisztratív intézkedések és olyan társulások,
melyeknek Rábapatona már nem tagja,
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a települési temetési támogatás megállapítása a polgármester hatáskörébe kerül utalásra,
tekintettel arra, hogy a helyi szociális rendelet már nem tartalmaz mérlegelési jogkört a
temetési segély megállapítása kapcsán, így aki jogosult a jövedelme alapján, az a
rendelet alapján megkapja a támogatást, ezért a bürokrácia csökkentés jegyében és a
rászorulók számára történő gyorsabb segítségnyújtás céljából indokolt ezen delegálás
elvégzése. A szociális rendelet a következő ülésen kerül módosításra.

A jelen előterjesztéshez mellékletként csatolt részletes hatásvizsgálat és indokolás alapján elfogadásra
javaslom a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
tervezetét.

Kelt: Rábapatonán, 2019. október 24. napján
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