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Napirend:  8.    

 

Ügyiratszám:  ……..2016. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. május 19.- i nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat Szervezteti - és Működési Szabályzatáról 

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

javaslat 
 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor   polgármester 

 

Készítette:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

Meghívottak:   

Előterjesztést látta:  

 

 

 

 

Döntéshozatal: 

 

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

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

 

A rendelet –tervezet elfogadásához , valamint a tanácsnoki 

megbízáshoz a megválasztott képviselők több, mint felének 

„igen” szavazata szükséges ( minősített többség ) 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXXXIX. tv. 34. § értelmében a 

képviselő-testület a polgármesternek , bármely települési képviselőnek a javaslatára a 

települési képviselőé közül tanácsnokot választhat. 

 

Igaz Sándor alpolgármester úr kezdeményezte a polgármesternél a „Települési szolgáltatások 

tanácsnoka” cím megalapítását az önkormányzati szolgáltatások jobb minőségének biztosítása 

érdekében , különös tekintettel az önkormányzati főzőkonyha működésének felügyeletére. 

 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szól 2/2014.(XI.3.) önkormányzati 

rendelet nem rendelkezik a tanácsnoki tisztségről , ezért annak módosítása szükséges. Az 

indítvány értelmében a tanácsnoki megbízás esetén a képviselői tiszteletdíj (alapdíj)  50% - al  

magasabb mértékben kerüljön megállapításra , ezért a képviselők tisztelet díjáról szóló 

rendeletet is módosítani szükséges. 

 

Az Alpolgármester  úr a tanácsnoki feladatokkal Mayer Ottóné képviselőt javasolja megbízni. 

 

A Képviselő-testület a  tanácsnok megválasztását  - az érintett kérelmére – a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CXXXI tv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján  

zárt ülés keretében tárgyalja ! 
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Kérem  a Képviselő-testületet , hogy a rendelet-tervezetet , és a határozat javaslatot fogadja 

el!  
 
 

                                                      Általános indokolás: 

 

 
      Az előterjesztés egyben  a rendelet - tervezet általános indokolása is . 

 

 

 

Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz 

 

Ez a § rendelkezik  a tanácsnok megválaszthatóságának rendeleti szabályozásáról , a 

tanácsnok személyére vonatkozó jelölésről . Rendelkezik továbbá  a tanácsnokra ruházható 

feladatokról , és a feladat ellátásra vonatkozó beszámolási kötelezettségről. 

 

 

2. §-hoz 

 

Ez a § a hatályba lépés időpontjáról rendelkezik.



 3
 
 

 

Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre: 
 

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

          ...../2016. ( V.    ) önkormányzati rendelete 

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének  Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló a  7/2014. (XI.3.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban: rendelet) 

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  58.§- a az alábbi (3) , (4) ,(5) ,(6)   bekezdésekkel egészül ki:  

    „58.§   (3)  A Képviselő-testület a tagjai sorából meghatározott önkormányzati 

feladatkörök felügyeletének ellátására, a feladatkör egyidejű megjelölésével 

tanácsnokot, tanácsnokokat választhat. 

      (4) A tanácsnok megbízatása határozott időre, vagy meghatározott feladatellátására 

is szólhat. 

       (5) A  tanácsnokot a polgármester – döntési jogosultság nélkül – személyes 

képviseletének ellátásával szakmai és politikai egyeztetések lebonyolításával, egyéb 

feladattal bízhatja meg. A polgármester  rendszeresen tájékoztatja a tanácsnokot a 

feladatkörét érintő tevékenységéről. 

      (6) A tanácsnok évente egy alkalommal tevékenységéről beszámol a képviselő-

testületnek.” 

 

2. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

          Bedő Lajos Sándor          Dr. Gelencsér Ottó 

             polgármester                            jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem. 

 

Zalahaláp  , 2015. 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 ..../2016. 

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

7/2014.(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: 
 Az alpolgármester  kezdeményezte a polgármesternél a „Települési szolgáltatások 

tanácsnoka” cím megalapítását az önkormányzati szolgáltatások jobb minőségének biztosítása 

érdekében , különös tekintettel az önkormányzati főzőkonyha működésének felügyeletére. 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szól 2/2014.(XI.3.) önkormányzati 

rendelet nem rendelkezik a tanácsnoki tisztségről , ezért annak módosítása szükséges , 

figyelemmel arra , hogy  tanácsnoki megbízás feltételeit – szükség szerint -  az Sz.M.Sz – ben 

szabályozni szükséges. A rendeleti felhatalmazás nélkül a tanácsnokot megválasztani nem 

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

rendelkezésre állnak. 

 

Zalahaláp  , 2016. május 17.                    

 

                                                                                        Bedő Lajos Sándor 

                                                                                              polgármester 
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                                   H A T Á R O Z A T I      J A V A S L A T 
 
 
Zalahaláp Község Önkormányzat képviselő-testülete  Mayer Ottóné települési 
képviselőt  Települési Szolgáltatások Tanácsnokának  2016. június 1. napjától 
képviselői megbízatásának időtartamára  megválasztja. Feladatkörébe tartozik  
különösen a főzőkonyha működésének felügyelete a polgármester irányítása 
mellett. 
 
Határidő: 2016. május 31., illetve folyamatos 


