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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. július 19.-i ülésére 

 

Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása vált szükségessé annak következtében, hogy Segesd Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete „Segesd Szépítése Pályázat” címmel pályázatot írt ki 

a Kossuth utcában és a Jókai utcában lévő lakóházak felújítására, valamint ezekben az 

utcákban ingatlanvásárlásra vonatkozóan. A pályázati kiírás szerint a pályázatok elbírálása az 

Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozna. A bizottság hatáskörét és 

feladatait a rendelet 6. mellékletének II. fejezete határozza meg, ez egészülne ki a pályázat 

elbírálásának feladatával. 

 

A fent elmondottakra tekintettel szükségessé vált a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

rendelet módosítása. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: a község látványát nyújtó Kossuth L. utcai és Jókai utcai lakóházak 

a pályázat igénybevételével szépülnének, megújulnának.  

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: a pályázatra elhatárolt keretösszeg 2017. évben 3 millió forint. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem releváns. 
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A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet módosítása a „Segesd Szépítése Pályázat” kiírása miatt szükséges. 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: ellentmondás a rendeleti 

szabályozás és a testület döntése között. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

Javasolom a beterjesztett módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Segesd, 2017. július 17. 

 

 

  

 Péntek László 

 polgármester 
 


