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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
 

2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •  jegyzo@aszod.hu 

 
Az előterjesztésben közreműködött: dr. Lukács Adrienn jegyző 

 

Előterjesztés 
Aszód Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló  önkormányzati rendelet módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek 
intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. A 
szervezeti és működési szabályzat valamennyi önkormányzat számára a működés 
alapdokumentuma, amelyben mindazokat a legfontosabb rendelkezéseket rögzítik, amelyek 
meghatározzák az önkormányzat szerveit, feladatait, a testület működését érintő részletes 
szabályokat, és a magasabb szintű jogszabályok által előírt mindazon rendelkezéseket, amelyek 
helyi szinten történő szabályozása elengedhetetlen. 

 
2021. június 29-i ülésén fogadta el a Képviselő-testület Szervezet és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét. 

 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tv.) módosítása 
előtt a településkép védelmével kapcsolatos feladatok a polgármesterhez voltak telepítve, de 
a2021 évi módosítás következtében a hatáskör a Képviselő-testülethez került, így a hatáskör 
átruházásáról döntenie kell a képviselő-testületnek. A Tv. 16/C. § (2) bekezdése alapján a 8. § 
(2) bekezdés b)-d) pontja szerinti hatáskör-módosításról a képviselő-testület 2021. október 31- 
ig gondoskodik. 

 
Főépítész asszony több szakmai konferencián részt vett, melyeken egyértelműen elhangzott, 
hogy a képviselő-testület ezt Szervezeti és Működési Szabályzatában kell, hogy megtegye, 
holott a hatáskör átruházás eddig mindig a településkép védelméről szóló önkormányzati 
rendeletben történt és a jogszabály is nevesíti a rendeletet. A településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó szakmai előkészítés megkezdődött, de az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2021. július 02- 
től, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2021. szeptember 3-tól hatályos rendelkezéseinek, 
valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek való megfeleltetést még nem tudjuk beterjeszteni a Képviselő-testületnek, a 
jogszabályok állandó változására figyelemmel. 
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A helyi rendelet módosításának tervezetét a - jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. 
§-ában foglaltaknak megfelelően eljárva - az alábbiak szerint indokolom: 

 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezet 21-22. §-ai 
előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát, amelyről az önkormányzati rendeletek esetén 
a jegyző gondoskodik. Megállapítottuk, hogy az Aszód Város Önkormányzat Képviselő- 
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2021. (VII.2.) önkormányzati 
rendeletének módosítása szükséges a településkép védelmét szabályozó országos jogszabályok 
változása miatt. Erre hivatkozva az előterjesztés mellékletét képező rendelet elfogadását 
javasolom. 

 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Az 1. §-hoz 
 
 
Aszód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2021. (VII.2.) 
önkormányzati rendelet 11. § -a (4) bekezdéssel történő kiegészítését tartalmazza. 

A kiegészítés meghatározza, hogy Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településkép védelmével kapcsolatos önkormányzati hatósági hatásköröket a polgármesterre 
ruházza át. 

A 2. §-hoz 

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről szól. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg és támogassák a 
rendelet módosítását. 

 
Aszód, 2021. október „ „. 

 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 
 
 
 
Látta: dr. Lukács Adrienn 

jegyző 
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Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2021.(…...) önkormányzati rendelete 

Aszód Város Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak 
szerint állapítja meg szervezeti és működési szabályzatát. 

 
 

1.   §. 
 

(1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII.2.) önkormányzati 
rendeletének 11. §-a az alábbi (4) – (5) bekezdésekkel egészül ki. 

 
(4) A Képviselő-testület a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ban 
meghatározott önkormányzati hatósági hatásköröket a polgármesterre ruházza át. 

 
(5) A Képviselő-testület által átruházott hatásköröket az 1. számú függelék tartalmazza. 

 
 

2.   § 
 
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

 
 
Aszód, 2021. október …... 

 
 
 
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs Dr. Lukács Adrienn 

polgármester  jegyző 

 
 
ZÁRADÉK: 

 
Jelen önkormányzati rendeletet 2021. október ……-án kihirdettem: 

 
 

Dr. Lukács Adrienn 
jegyző 
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a 8/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 1. számú függeléke 
 

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE 
 
I. A  POLGÁRMESTERRE  ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

 
1. Dönt a szociális rendelet szerint hatáskörébe utalt segélyezési és egyéb szociális 

ellátási ügyekben. 
2. Dönt az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 

rendeletekben a hatáskörébe telepített ügyekben. 
3. Dönt a közterület-használatáról szóló rendeletben meghatározott ügyekben. 
4. Tulajdonosi nyilatkozatot tesz az önkormányzati vagyon megterhelésével nem járó 

ügyekben. 
5. Méltányosságból csökkentheti, elengedheti a hatáskörébe utalt és jogosulatlanul 

igénybevett szociális ellátások visszatérítését és a kamat összegét, vagy 
részletfizetést engedélyezhet. 

6. Megállapítja – a jogszabályi keretek között - a helyi közutak forgalmi rendjéből 
következő közlekedési szabályokat. 

7. Dönt  a  közúti  közlekedésről  szóló  1988.  évi  I.  törvényben  meghatározott 
közútkezelői feladatok ügyében. 

8. Működteti a szociális rendelet szerint a helyi Szociális Kerekasztalt. 
9. Dönt Aszód város zászlójának (lobogójának), címerének és nevének használatával 

kapcsolatos ügyekben. 
10. Dönt az önkormányzat éves költségvetési rendeletben meghatározott szabályok 

alapján és értékhatárig a forrásfelhasználásról. 
11. Dönt a képviselői távollét igazoltságáról. 
12. A társasházakban képviseli Önkormányzatot - az önkormányzati tulajdonhányadot 

illetően -, vagy erre meghatalmazást adhat. 
13. Dönt  a  közműves  szennyvízelvezető  és  ivóvíz  hálózathoz  történő  utólagos 

csatlakozásért fizetendő hozzájárulással kapcsolatos önkormányzati ügyekben. 
14. Dönt  a  településkép  védelméről  szóló  2016.  évi  LXXIV.  törvény  8.  §-ban 

önkormányzati hatósági ügyekben. 
 
II. ÜGYRENDI BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

 
1. Lebonyolítja a képviselő-testület titkos szavazásait. 
2. Lebonyolítja az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről 

szóló rendeletekben a hatáskörébe telepített ügyekben a pályáztatást. 
3. Lebonyolítja  a  vagyonnyilatkozati,  az  összeférhetetlenségi  és  a  méltatlansági 

eljárást. 
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III. VÁROSFEJLESZTÉSI, MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI ÉS SPORT 
BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

 
Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra benyújtott kérelmekről. 

 
IV. ASZÓD ÉS TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁSÁRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK, 
FELADATOK 

 
1. Gyakorolja a fenntartásába adott Kistérségi Gondozási Központtal kapcsolatos 

fenntartói jogokat és kötelezettségeket. 
2. A szociális ellátások keretében a Kistérségi Gondozási Központ útján a szociális 

étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, nappali ellátás (Idősek Klubja) 
biztosítása. 

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok közül a gyermekjóléti szolgálat 
feladatellátása a Kistérségi Gondozási Központ útján. 

 
 
V. ASZÓD VÁROS JEGYZŐJÉRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

 
1. Dönt a szociális rendelet szerint hatáskörébe utalt lakásfenntartási támogatási ügyekben. 
2. Ellenőrzi a településkép védelméről szóló rendeletben meghatározott pályázat alapján 

elnyert pénzösszeg felhasználását, megállapodásban meghatározottak betartását. 
3. Dönt a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével összefüggő ügyekben. 
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