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Sárospatak Város Polgármesterétıl 
 

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. 
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 

E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 
 

 
JAVASLAT 

 
- a Képviselı-testületnek - 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról és 
Sárospatak Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolásáról 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A Képviselı-testület 2014. április 25-i ülésén igényként fogalmazódott meg, hogy a 
közterületen lévı fás szárú növények kivágásával kapcsolatosan a hozzájáruló nyilatkozatok 
megadása bizottsági hatáskörbe tartozzon. 
 
Javaslom, hogy ezen hatáskör a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe kerüljön 
átruházásra, melyhez módosítani szükséges a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-
testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletét. 
 
Jogszabályi változás következtében a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 46. §-a 
többek között a közút nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán a közút kezelıjeként az 
eddigiektıl eltérıen a jegyzı személye helyett a helyi önkormányzat képviselı-testületét 
határozza meg. Az ügyintézés folyamatos biztosítása érdekében javaslom ezen hatáskört a 
polgármesterre átruházni. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal jelzése alapján szükséges a Rendelet 2. és 
3. mellékletében szerepeltetni, az egyéb önkormányzati rendelet által átruházott hatásköröket. 
Átvezetésre kerül továbbá a Rendelet 2. mellékletén az átmeneti segély, a temetési segély és a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1-i összevonásával létrehozott 
önkormányzati segéllyel kapcsolatos hatáskör. 
 
További jogszabályi változás következtében az önkormányzat alaptevékenységének 
szakfeladatszám szerinti besorolása helyébe kormányzati funkciók szerinti besorolás lépett, 
ezért döntést kell hozni az alaptevékenység besorolási kódjai változásának tekintetében is. 
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Az önkormányzat alapító okirattal nem rendelkezik, ezért alaptevékenységének 
szakfeladatszám szerinti besorolása a Rendelet 4. függelékében került elfogadásra. 
Figyelemmel arra, hogy a függelék nem része a rendeletnek, így az határozattal módosítható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni, és Sárospatak Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról és Sárospatak Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásáról döntést hozni szíveskedjék. 
 
 
 
Sárospatak, 2014. május 19. 
 
 
 
 
          Aros János 
 
 
Készítette: dr. Szebényi Tibor 
 
 
Törvényességi szempontból ellenırizte: 
 

dr. Vitányi Eszter 
         jegyzı 
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SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
......../2014. (..........) önkormányzati rendelete 

 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
A Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 53. 
§ (5) bekezdés d) pontja helyébe e következı rendelkezés lép: 
 
„d) 4. függelék Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása” 
 
 

2. § 
 
A Rendelet 2. mellékletének 1. pontja a következı 1.14. és 1.15. alpontokkal egészül ki: 
 
„1.14. Dönt a közterületen lévı fás szárú növények kivágásával kapcsolatosan a hozzájáruló 
nyilatkozatok megadásáról. 
 
1.15. Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek tekintetében dönt: 

a) a nem lakáscélú helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról, 
b) a beérkezett pályázatok elbírálásáról, ez alapján a nem lakáscélú helyiségek 

bérbeadásáról, 
c) nem lakáscélú helyiségekre vonatkozó bérleti szerzıdés határidejének 

meghosszabbításáról, 
d) bérleti jog átruházásához való hozzájárulásról, 
e) harmadik személy bérleménybe történı befogadásáról, 
f) jogszerő használat során folytatott tevékenység megváltoztatásáról. 

 
 

3. § 
 
A Rendelet 2. melléklete 3. pontjának 3.5. alpontja helyébe a következı alpont lép: 
 
„3.5. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára önkormányzati segélyt állapít meg.” 
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4. § 
 
A Rendelet 3. melléklete 1. és 2. pontjai helyébe a következı pont lép: 
 
„1. A szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében dönt: 

a) a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapításával, kérelem 
elutasításával, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításával, az eljárás 
megindításával, az eljárás megszüntetésével, hatáskör vagy illetékesség hiányában 
áttétel a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı hatósághoz, hiánypótlásra 
felszólítással, belföldi jogsegély iránti megkereséssel, a döntés módosításával, a 
döntés visszavonásával, a döntés kiegészítésével és kijavításával, a háziorvosi 
igazolás egészségbiztosítási szerv felé történı továbbításával, 

b) az Szt. 48. § (3) bekezdése szerinti, köztemetés költségeinek hagyatéki teherként 
történı bejelentésével, a költségek megtérítésére kötelezéssel, a (4) bekezdés szerinti 
mentesítés gyakorlásával kapcsolatos ügyekben. 

 
2. Hatáskörére és illetékességre tekintet nélkül az arra rászorulóknak étkezést, illetve szállást 
biztosít, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.” 
 
 

5. § 
 
A Rendelet 3. melléklete 7. pontja helyébe a következı pont lép: 
 
„7. Dönt a közterület-használattal és a filmforgatás célú közterület-használattal kapcsolatos 
ügyekben.” 
 
 

6. § 
 
A Rendelet 3. melléklete a következı 9-11. pontokkal egészül ki: 
 
„9. Dönt a közút nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos kérelmekrıl, a 
közútkezelıi hozzájárulás kiadásának feltételeirıl. 
 
10. Dönt a jármővek behajtási engedélyének kiadásával, felhasználásával, felülvizsgálatával, 
és visszavonásával kapcsolatos ügyekben. 
 
11. Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek tekintetében dönt: 

a) a helyiségbérleti szerzıdés, valamint a bérbeadó és a bérlı egyéb jellegő 
megállapodásai tartalmának meghatározásáról 

b) a helyiségbérleti szerzıdés határidı lejárata elıtti felmondásáról.” 
 
 

7. § 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, és hatálybalépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklete 3. pontjának 3.4. alpontja. 
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I N D O K O L Á S 

 
 
 

Általános indokolás 
 
 
A Képviselı-testület 2014. április 25-i ülésén igényként fogalmazódott meg, hogy a 
közterületen lévı fás szárú növények kivágásával kapcsolatosan a hozzájáruló nyilatkozatok 
megadása bizottsági hatáskörbe tartozzon. Ezen hatáskör a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
hatáskörébe kerül átruházásra, melyhez módosítani szükséges a Sárospatak Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletét. 
Jogszabályi változás következtében a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 46. §-a 
többek között a közút nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán a közút kezelıjeként ez 
eddigiektıl eltérıen a jegyzı személye helyett a helyi önkormányzati képviselı-testületét 
határozza meg. Az ügyintézés folyamatos biztosítása érdekében ezen hatáskör a 
polgármesterre kerül átruházásra. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal jelzése alapján szükséges a Rendelet 2. és 
3. mellékletében szerepeltetni, az egyéb önkormányzati rendeletekben átruházott 
hatásköröket. Átvezetésre kerül továbbá a Rendelet 2. mellékletén az átmeneti segély, a 
temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1-i összevonásával 
létrehozott önkormányzati segéllyel kapcsolatos hatáskör. 
További jogszabályi változás következtében az önkormányzat alaptevékenységének 
szakfeladatszám szerinti besorolása helyébe kormányzati funkciók szerinti besorolás lépett, 
ezért döntést kell hozni az alaptevékenység besorolási kódjai változásának tekintetében is. Az 
önkormányzat alapító okirattal nem rendelkezik, ezért alaptevékenységének szakfeladatszám 
szerinti besorolása a Rendelet 4. függelékében került elfogadásra. Figyelemmel arra, hogy a 
függelék nem része a rendeletnek, így az határozattal módosítható, azonban a Rendelet 53. § 
(5) bekezdés d) pontja meghatározza a 4. függelék címét, ezért a változást a Rendeleten is 
szükséges átvezetni. 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 

az 1. §-hoz 
 
A szakasz módosítja a 4. függelék elnevezését, és az önkormányzat alaptevékenységének 
szakfeladatszám szerinti besorolása elnevezés helyébe az önkormányzat alaptevékenységének 
kormányzati funkciók szerinti besorolása elnevezés lép. 
 
 

a 2. §-hoz 
 
A szakasz a közterületen lévı fás szárú növények kivágásával kapcsolatosan a hozzájáruló 
nyilatkozatok megadásával kapcsolatos döntést átruházza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
hatáskörébe. 
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Szerepeltetésre kerül továbbá az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel 
átruházott hatáskör. 
 
 

a 3. §-hoz 
 
Átvezetésre kerül a Rendelet 2. mellékletén az átmeneti segély, a temetési segély és a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1-i összevonásával létrehozott 
önkormányzati segéllyel kapcsolatos hatáskör. 
 
 

a 4. §-hoz 
 
Átvezetésre kerül a Rendelet 3. mellékletén az átmeneti segély, a temetési segély és a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1-i összevonásával létrehozott 
önkormányzati segéllyel kapcsolatos hatáskör. 
 
 

az 5. §-hoz 
 
Szerepeltetésre kerül a filmforgatási célú közterület-használatról szóló 16/2013. (IX. 12.) 
önkormányzati rendelettel átruházott hatáskör. 
 
 

a 6. §-hoz 
 
A szakasz a közút nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos kérelmekrıl, a 
közútkezelıi hozzájárulás kiadásának feltételirıl kapcsolatos döntést átruházza a polgármester 
hatáskörébe. 
Szerepeltetésre kerül a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl 
szóló 14/2007. (V.31.) rendelettel átruházott hatáskör. 
Szerepeltetésre kerül továbbá az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 31/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel 
átruházott hatáskör. 
 
 

a 7. §-hoz 
 
A módosító rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. Mivel hatályba lépését követıen 
joghatását kifejti, hatályban tartása nem indokolt, ezért a jogszabály a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti. 
A második bekezdés hatályon kívül helyezı rendelkezést tartalmaz az átmeneti segély, a 
temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1-i összevonásával 
létrehozott önkormányzati segéllyel kapcsolatosan. 
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ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

......./2014. (..........) önkormányzati rendelete 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Tájékoztatás az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 
 
 
1. A jogszabály-tervezet hatásai 
 
1.1. Társadalmi hatások 
Az ügyintézés gyorsabbá válik azáltal, hogy csökkenhet a döntéshozatal ideje. 
 
1.2. Gazdasági, költségvetési hatás 
A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 
 
1.3. Környezeti, egészségi következmények 
A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek. 
 
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem rendelkezik. 
 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Magasabb szintő jogszabályok rendelkezésével való összhang biztosítása, az eljárások 
gyorsítása. 
 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A rendelet-tervezet nem jár a feltételek módosításával, a meglévı szervezetrendszer és tárgyi, 
pénzügyi feltételek biztosítása elegendı. 
 
 
Sárospatak, 2014. május 19. 
 
 
 

dr. Vitányi Eszter 
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SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2014. (V. 30.) KT. határozata 

 
Sárospatak Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolásáról 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete Sárospatak Város Önkormányzata 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását, a határozat melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt hogy a Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-
testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 4. függelékén a változásokat átvezesse. 
 
 
 
Felelıs: jegyzı 
 
Határidı: azonnal 
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1. melléklet a ......./2014. (V. 30.) KT. határozathoz 
 
 
I. Szakágazatszám: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  

         igazgatási tevékenysége. 
 
 
 
II. Sárospatak Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  

tevékenysége 
013320 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
041231 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munkaprogram – téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047310 Turizmus igazgatása és támogatása 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 
064010 Közvilágítás 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 
081030 Sportlétesítmények, edzıtáborok mőködtetése és fejlesztése 
082064 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
082091 Közmővelıdés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
083050 Televízió-mősor szolgáltatása és támogatása 
086030 Nemzetközi kulturális együttmőködés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı ellátások 
107030 Szociális foglalkoztatás 
 
 
 
 
 


