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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésére 

 

Tárgy: Aképviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása. 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Aképviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása vált szükségessé annak következtében, hogy a szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletet módosította a képviselő-testület. A szervezeti és működési 

szabályzat mellékletei határozzák meg az egyes hatásköri szabályokat. A 2. melléklet rögzíti a 

képviselő-testület által a Szociális és Pénzügyi Bizottságra átruházott hatásköröket, a 8. 

melléklet pedig a képviselő-testület által a jegyzőre ruházott feladat- és hatásköröket. 

Mivel a települési gyermeknevelési támogatáson belül az a gyermek iskoláztatásához 

kapcsolódó támogatás elbírálása a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása következtében átkerült a Szociális és Pénzügyi Bizottságról a jegyzőre, mind a két 

mellékletet módosítani szükséges. 

 

A fent elmondottakra tekintettelszükségessé vált a szociális ellátásokról 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 jegyzőre ruházott hatáskör miatt az ügyintézés, elbírálás időben 

gyorsabbá válik; 

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: nem releváns; 

 

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 kapcsolódó önkormányzati rendelet módosítása miatt 

szükséges, a rendeletek közötti összhang megteremtése érdekében; 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: ellentmondás az önkormányzati 

rendeletek 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, 2015. szeptember 10. 
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