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Határozati javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról
szóló rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3)
bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló, vagy az azt követő ülésén e törvény
rendelkezései szerint megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletét.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva,
2019. év folyamán elvégezte az illetékességi körébe tartozó önkormányzatok képviselő-testületei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát.
Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete vonatkozásában, a törvényességi
felügyeleti szakügyintéző szakmai segítségnyújtásának megfelelően, a képviselő-testület az
SZMSZ-t, a 2019. július 30-i ülésén, a 8/2019. (VII.31.) önkormányzati rendeletével - a szükséges
változtatások átvezetésével - módosította.
Az SZMSZ fenti módosítása óta eltelt időben nem következett be olyan jogszabályi változás mely
az SZMSZ módosítását szükségessé tenné, illetve a képviselő-testület 2019. október 22-i alakuló
ülésén sem születetett olyan döntés, nem nyilvánult meg olyan szándék, mely a jelenleg hatályos
szervezeti keretek megváltoztatását eredményezné, arra irányulna.
A képviselő-testült a 76/2019.(X.22.) határozatával adott megbízást a jegyzőnek, az SZMSZ
felülvizsgálatának előkészítésére.

Fentiekre tekintettel az SZMSZ rendeleti módosítása nem indokolt, ugyanakkor annak
függelékeiben a bekövetkezett változások átvezetése szükséges, mely alapján kezdeményezem a
képviselő-testület határozati javaslat szerinti döntéshozatalát.
Vadna, 2019. november 28.
Bencze Péter sk.
polgármester
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Határozati javaslat
/2019.(….)HATÁROZAT
A képviselő -testület Szervezeti és
Működési
Szabályzatáról
szóló
2 /2018.
(II.28.)
önkormányzati rendelet függelékeinek módosításáról
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 1.-3.
függelékeit az előterjesztés melléklete szerint módosítja.
Felelős: polgármester, alpolgármester
Határidő: értelemszerűen
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A 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. függeléke

A képviselő-testület névsora

Bencze Péter

polgármester

Hurták Tiborné

alpolgármester

Gál Ádám

képviselő

Marinné Tóth Krisztina

képviselő

Szabon Ilona

képviselő
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A …2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. függeléke

Vadna község Önkormányzatának egységes kormányzati funkció rendje
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatok feladatok

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start – munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066010

Zöldterület-kezelés

072111

Háziorvosi alapellátás

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
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A 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. függeléke

Társulások jegyzéke

1. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás
A társulás székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
2. Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Vadna - Vadna Nappali
Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás
A társulás székhelye: Sajókaza Község Önkormányzata, 3720 Sajókaza, Petőfi S. út 1-3.
3. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
A társulás székhelye: Ormosbánya Község Önkormányzata 3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.
4. Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás
A társulás székhelye: Bánhorváti község Önkormányzata,3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.

