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E l ő t e r j e s z t é s 
a képviselő-testület 2019. október 29.-i ülésére 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy 

képviselő-testületnek az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen meg kell alkotni, vagy felül 

kell vizsgálni az SZMSZ-ét úgy, hogy az megfeleljen a törvény szabályainak. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. év elején felülvizsgálta a 

hatályos szervezeti és működési szabályzatát, a rendelet mellékletét képező, a nemzetiségi 

önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás tekintetében. 

A hatályos szervezeti és működési szabályzatot a rendeletek és határozatok jelölésére 

vonatkozó jogszabály pontosítása, a bizottsági tagok és az elnök megválasztása, valamint a 

képviselő-testület társulás útján ellátott feladatai tekintetében szükséges módosítani. Az 

Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság ez idáig három tagú volt, a módosítás értelmében a 

bizottság 3 képviselő-testületi tagból és 2 nem képviselő-testületi tagból áll, tehát a létszám öt 

főre bővült. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében az 

(1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc 

napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a 

további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a 

helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános 

és időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  

A szervezeti és működési szabályzat 5. melléklete határozza meg a települési önkormányzat 

és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás tartalmát, ennek 

helyébe új melléklet lép. Az együttműködési megállapodás felelősségi rendre vonatkozó 

részét annak következtében kell módosítani, hogy a közös hivatal személyi állománya 

megváltozott. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (X. 29.) 

önkormányzati határozata Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 

 

A képviselő-testület Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 



A fent elmondottakra tekintettel szükségessé vált a szervezeti és működési szabályzat 

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 hatáskörök megfelelő helyre történő telepítése elősegítik az ügyek 

hatékonyabb és gyorsabb megoldását. 

➢ gazdasági és költségvetési hatása: nem releváns. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: 

➢ nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

➢ nem releváns. 

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

➢ a rendelet módosítása a hatáskörök, valamint a jogszabályi környezet változása 

következtében szükséges. Jogszabályi előírás a szervezeti és működési szabályzat 

felülvizsgálata. 

➢ a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 

 

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, 2019. október 22. 

 

 

 Péntek László 

 polgármester 
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