
4. Napirend  SZMSZ módosítás  - előterjesztés 

 

 

4 .  N a p i r e n d  

 

ELŐTERJESZTÉS  és előzetes hatástanulmány  
szervezet i és működési szabályzat ró l szó ló  önkormányzat i rendelet  

módosít ása  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Bánk Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatát az 1/2013. (I.31.) önkormányzati 

rendelet szabályozza. 

 

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. 

 

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

A rendelet-tervezet a következő módosításokat tartalmazza: 

 

 Az SZMSZ 1.§ (5) bekezdése felsorolja az önkormányzat telephelyeit. A felsorolás kiegészül a 

Hősök tere 240 helyrajzi számú ingatlannal, Bánki Közösségi Ház megnevezéssel, az esetleges 

közösségi intézményekhez kapcsolódó pályázatokon való részvétel érdekében. 

 A Mötv. 41.§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testület – a törvényben meghatározott 

kivételekkel – hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a 

jegyzőre, a társulásra ruházhatja át. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. A Mötv. 

53.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a 

képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról. A hatályos SZMSZ felsorolja azokat 

a feladat- és hatásköröket, amelyeket a képviselő-testület a hatályos rendeleteiben a 

polgármesterre átruházott. Az SZMSZ 5.§ (3) bekezdése kiegészül további átruházott 

hatáskörbe utalt feladat- és hatáskörökkel. 

 A Mötv.  43.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló ülését a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követő 15 napon belül tartja meg. Az 

alakuló ülésre vonatkozó szabályokat az SZMSZ tartalmazza. Az Mötv. 74.§-a előírja, hogy a 

képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással választja meg az 

alpolgármester. A képviselő-testület az Mötv. 48.§ (4) bekezdésében meghatározott ügyekben a 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon titkos szavazást tarthat. A 

hatályos SZMSZ nem tartalmazza a titkos szavazás lebonyolításának részleteit, ezért a 

módosítás az SZMSZ-t kiegészíti, és a titkos szavazás alkalmazott gyakorlata rögzítésre kerül 

az SZMSZ-ben. 

 

A SZMSZ függelékeként csatolásra kerültek olyan anyagok, adatok, kimutatások, amelyek a testület 

döntési körén ugyan kívül esnek, de a működés szempontjából fontosak, így a helyi önkormányzati 

képviselők nevét és elérhetőségét tartalmazó kimutatás, valamint a képviselő-testület állandó 

bizottságának tagjait tartalmazó függelék cserélésre kerül.  

A függelék a rendeletnek nem része, ezért azok rendeleti módosítás nélkül módosításra, illetve 

cserélésre kerülhetnek. Ennek megfelelően az SZMSZ függelékei a mellékelt függelékek szerint 

módosításra kerültek.  

 

A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§ (2) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SZMSZ-ben rögzítettek szerint a www.bank-

falu.hu honlapon keresztül közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek 

a készülő rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen. 

A rendelet-tervezetre vonatkozóan észrevétel nem érkezett. 

http://www.bank-falu.hu/
http://www.bank-falu.hu/


4. Napirend  SZMSZ módosítás  - előterjesztés 

 

 

 

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 megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 

alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. 

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 felülvizsgálata kötelező. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a felülvizsgálat és a szükséges 

módosítások 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. 

 

 

Bánk, 2019. november 13. 

 

 Tisztelettel: 

 

  Torma Andrea 

  polgármester 


