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4 .  N a p i r e n d  

ELŐTERJESZTÉS  
Szervezeti és működési szabályzat módosítása 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43.§ 

(3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény 

szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. 

 

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

1/2013. (I.31.) rendelete (továbbiakban: SZMSZ) elérhető az njt.hu nemzeti jogszabálytár oldalon. 

 

Az elvégzett felülvizsgálat alapján a mellékelt rendelet-tervezet szerinti módosítást javaslom.  

A rendelet-tervezet a következő módosításokat tartalmazza: 

 

 A Mötv. 74.§ (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 

alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. 

A SzMSz módosítás értelmében a képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának 

segítésére két fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

 

 

 

Előzetes hatástanulmány: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 

 

A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs.  

- Gazdasági hatása: A rendelet tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

- Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása nincs. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet alkalmazása többlet 

adminisztrációs terhet nem okoz, alkalmazása az eddigi adminisztratív munkaerővel megoldható, 

a rendelet alkalmazás további tárgyi- személyi feltételt nem igényel. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény  43.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy 

az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendeletét. A rendelet megalkotása kötelező. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradása esetén 

törvényességi felügyeleti intézkedés várható. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 

rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további 

feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. 

 

 

Javaslom a mellékelt szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet 

megtárgyalását és elfogadását. 
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 Kérem, hogy amennyiben további módosítási javaslata van SZMSZ módosítására, javaslatát 

szíveskedjen eljuttatni az önkormányzat hivatalába vagy a polgármester részére. 

 

 

 

Bánk, 2019. október 21. 

  

 Tisztelettel: 

 

 

  Torma Andrea 

  polgármester 


