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6. Napirend:  

 

Ügyiratszám:  /2019. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2019. május 28.-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  Zalahaláp  Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat Szervezteti-és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2014.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosítására , 

törvényességi felhívás elfogadására  javaslat 
 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 

 

Készítette:  Dr. Gelencsér Ottó  jegyző 

 

Meghívottak:   

Előterjesztést látta:  

 

 

................................................... 

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 
 Döntéshozatal: a rendelet módosításához a megválasztott képviselők több , mint felének „igen” 

szavazat szükséges (minősített többség) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Veszprém Megyei Kormánymegbízott a VE/053/965/2019. számú iratában   törvényességi 

felhívással élt a  2014. november 10. napján a Képviselő-testület által megalkotott , az 

önkormányzat Szervezeti -és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.( XI.3.) rendeletének  ( a 

továbbiakban : R. ) egyes rendelkezéseivel kapcsolatban. A törvényességi felhívás a R. 7.§ c 

pontjában , az 51.§ (2) bekezdésében , a 71.§ (1) bekezdésében , a 77.§ (2) bekezdésében , 

valamint a rendelet „2 számú függelék” rendelkezéseit érinti. 

 

1) A R. 7.§ - a  tartalmazza az önkormányzat által önként felvállalt feladatok felsorolását. 

A 7.§ c) a közös hivatal működtetésben valórészvételt , mint önként vállalt feladatot 

tartalmazza , ami jogszabályba ütközik , mivel a település lakossága nem haladja meg 

a 2000 főt , igy a közös hivatalban  történő részvétel kötelező. A rendelkezés  hatályon 

kívül helyezését javasoljuk . 

 

2) A R. 71.§ tartalmazza a rendeletek kihirdetésének szabályait. A rendelet szövege nem 

egzakt módon tartalmazza a „ kihirdetés” meghatározást , ezért a rendelkezés 

módosítását , pontosítását javasoljuk. 

 

3) A R. 77.§ (2) bekezdése rendelkezik a jegyző és az aljegyzői tisztség egyidejű 

betöltetlensége , illetve tartós akadályoztatásuk  esetén alkalmazandó eljárásról. A 

szabályozás sérti a közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011. évi CXCIX törvény 251 § 

rendelkezéseit , azáltal , hogy a fentebb írt eset bekövetkezésekor a székhely település 

polgármesterét jogosítja fel más településen foglalkoztatott jegyző megbízásával. A 

hivatkozott törvény értelmében az ilyen esetben kizárólag a kormánymegbízott 
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jogosult  a helyettesítő másik jegyzőt kinevezni. A rendelkezés módosítását 

javasoljuk. 

 

4) A R.  2. függeléke tartalmazza a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott 

hatáskörök felsorolását. A hatáskör jegyzék , figyelemmel arra , hogy normatív 

tartalmú  rendelkezésnek minősül nem szabályozható függelékben . Ezért a függelék 

megnevezést  „melléklet” megnevezésre javasoljuk módosítani. 

 

Kérem  a Képviselő-testületet , hogy a Veszprém Megyei Kormánymegbízott törvényességi 

felhívását fogadja el , és alkossa meg a  mellékelt rendeletét a Szervezeti -és Működési 

Szabályzat Módosításáról. 

 

 
 
                                 ……./2019.( V.28.) számú határozat 
 
 
Zalahaláp Község Önkormányzata a Veszprém Megyei Kormánymegbízott 
VE/053/965/2019 .sz. törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadta , a 
felhívásban foglaltaknak megfelelően módosította a képviselő-testület Szervezet-
és Működés Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.3.) önkormányzati rendeletét. 
 
Felkéri a polgármestert , hogy a döntésről szóló határozatot   küldje meg a 
Kormánymegbízott úrnak. 
 
Határidő : azonnali 
Feleős : Bedő Lajos Sándor polgármester 
 
 
 
 
 

                                                   Általános indokolás: 

 
Az előterjesztés a rendelet – tervezet általános indokolása is. 
 
 

Részletes indokolás: 

 

1.§-hoz A R. 7.§ - a  tartalmazza az önkormányzat által önként felvállalt feladatok 

felsorolását. A 7.§ c) a közös hivatal működtetésben valórészvételt , mint önként vállalt 

feladatot tartalmazza , ami jogszabályba ütközik , mivel a település lakossága nem haladja 

meg a 2000 főt , igy a közös hivatalban  történő részvétel kötelező. A rendelkezés  hatályon 

kívül helyezését javasoljuk . 

 

 

2.§ - hoz A R. 71.§ tartalmazza a rendeletek kihirdetésének szabályait. A rendelet szövege 

nem egzakt módon tartalmazza a „ kihirdetés” meghatározást , ezért a rendelkezés 

módosítását , pontosítását javasoljuk. 
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3. §-hoz A R. 77.§ (2) bekezdése rendelkezik a jegyző és az aljegyzői tisztség egyidejű 

betöltetlensége , illetve tartós akadályoztatásuk  esetén alkalmazandó eljárásról. A 

szabályozás sérti a közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011. évi CXCIX törvény 251 § 

rendelkezéseit , azáltal , hogy a fentebb írt eset bekövetkezésekor a székhely település 

polgármesterét jogosítja fel más településen foglalkoztatott jegyző megbízásával. A 

hivatkozott törvény értelmében az ilyen esetben kizárólag a kormánymegbízott jogosult  a 

helyettesítő másik jegyzőt kinevezni. A rendelkezés módosítását javasoljuk. 

 

 

4.§ - hoz A R.  2. függeléke tartalmazza a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott 

hatáskörök felsorolását. A hatáskör jegyzék , figyelemmel arra , hogy normatív tartalmú  

rendelkezésnek minősül nem szabályozható függelékben . Ezért a függelék megnevezést  

„melléklet” megnevezésre javasoljuk módosítani 

 

5.§- hoz  Ez a § a hatályba lépés időpontjáról rendelkezik
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                       Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre: 

 

Zalahaláp  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

          /2019. ( V.    ) önkormányzati rendelete 

Zalahaláp   Község Önkormányzata Képviselő-testületének  Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló a  7/2014. (XI.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

(tervezet) 

 

 

Zalahaláp  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 
 

1. § A rendelet  7.§ c) pontja hatályát veszti. 

 

2.§ A rendelet 71.§  (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép : 

 

„ 71.§ (1) A rendeletek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat 

hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.”  

 

3. §  A 77.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:. 

 

„77.§ (2)  A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége , illetve tartós akadályoztatásuk 

esetén a tisztség betöltetlensége , illetve a tartós akadályoztatás kezdő időpontjától számított 

legfeljebb hat hónap időtartamra  a székhely település polgármestere a közös hivatalt alkotó 

önkormányzatok polgármesterei egyetértésével a Közös Önkormányzati Hivatal olyan 

köztisztviselőjét bízza meg , aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel, Ha Közös 

Önkormányzati Hivatal alkalmazásában ilyen köztisztviselő nincs , a székhely település 

polgármestere kérelmére a kormánymegbízott által kinevezett jegyző látja el a helyettesítési 

feladatokat.” 

 

4.§ A rendelet „2. függelék a 7/2014. (XI.3.) rendelethez”  megnevezése „1. melléklet a 

7/2014.(XI.3.) rendelethez” megnevezésre változik. 

 

5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

         Bedő Lajos Sándor               Dr. Gelencsér Ottó 

             polgármester                            jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem. 

 

Zalahaláp, 2019. május...   

 

Dr. Gelencsér Ottó 

          jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

 

1.) A rendelet-tervezet címe: Zalahaláp   Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. 

(V....) önkormányzati rendelete a  képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

4/2014.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 

17. §-a szerint: 

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét tájékoztatni kell. 

 

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:  

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 

 

a) Fentiek alapján a rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása: 

 

aa)      Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

Társadalmi hatása nincs 

 

ab)      Környezeti és egészségi következményei 

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs. 

 

ad)      Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

Adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. 

 

      b)  A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A Veszprém Megyei Kormánymegbízott törvényességi felhívásában foglaltaknak megfelelően a 

törvényes állapot helyreállítása   érdekében szükséges a rendelet módosítása.  A módosítás elmaradása 

további törvényességi – felügyeleti  eszközök alkalmazására kerülhet sor. 

      c)  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges  személyi, szervezeti, tárgyi  és pénzügyi feltételek  

rendelkezésre állnak. 

 

Zalahaláp , 2019. május 20.                   

 

                                                                                   Bedő  Lajos Sándor  

                                                                                         polgármester 

 


