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Szervezeti és működési szabályzat módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatról a 1/2013.           
(I.31.) számon rendeletet alkotott (továbbiakban: SzMSz). 
 
Az SZMSZ 65.§ a) pontja alapján a képviselő-testület évente egy alkalommal falugyűlés keretében             
tájékoztatót ad a bánki lakosság és az üdülő tulajdonosok részére az elmúlt időszak gazdálkodásáról, a               
költségvetésről, a vagyoni helyzetről, a célkitűzések megvalósulásáról, fejlesztésekről, tervekről,         
valamint a fontosabb önkormányzati témákról. 
 
Tekintettel arra, hogy törvény vagy kormányrendelet nem írja elő falugyűlés megtartását, továbbá a             
lakosság részére minden fontos információ közzétételre kerül az önkormányzat hirdetőtábláján,          
honlapján, illetve egyéb tájékoztatási eszköz (pl. facebook oldal, helyi újság) útján.  
Ezen túl az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvétel, a tájékoztatás, a               
vélemény-nyilvánítás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény         
54.§-a szerint évente kötelezően megtartandó közmeghallgatáson is biztosított. 
Mindezek alapján a falugyűlés fórumát a továbbiakban nem szükséges fenntartani, ezért javaslom a             
falugyűlés, mint lakossági fórum megszüntetését, tekintettel arra, hogy a lakosok és érintettek a             
közmeghallgatás keretében a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. 
 
 
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: A rendelet megalkotása nem kötelező. 
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a lakossági fórumokra, kapcsolattartásra         

vonatkozó szabályozás a hatályos jogszabályban foglaltak szerint marad érvényben. 
- 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, 2020. szeptember 25. 

Tisztelettel: 
 
 

Torma Andrea 
polgármester 
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