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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2014. október 27.-i ülésére 

Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. 
(IV.11.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy a 
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. év elején felülvizsgálta a hatályos 
szervezeti és működési szabályzatát, melynek eredményeképpen a hatályos jogszabályoknak 
és a fennálló viszonyoknak megfelelő rendelet került megalkotásra. A 2014. évi választást 
követően kialakult szervezeti struktúra megfelel az október 12. előtti struktúrával, ezért e 
tekintetben nincs szükség módosításra. 
A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy egyrészt szükséges a társadalmi 
megbízatású polgármester munkarendjével, munkaidejével kiegészíteni az SZMSZ-t, 
másrészt pedig az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság feladatkörét kell kibővíteni a 
közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokkal. 
A hatályos rendelet 5. melléklete helyébe pedig új melléklet kerül, a roma nemzetiségi 
önkormányzatra vonatkozó pontosított adatokkal. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat 
megállapításait az alábbiak szerint ismertetjük. 

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

➢ társadalmi és gazdasági hatása: A község lakossága bővebb információval rendelkezik 
a társadalmi megbízatású polgármester munkarendjét illetően.  

➢ költségvetési hatása: nem releváns. 

b) környezeti és egészségi következmények: 
➢ környezeti következmény: nem releváns. 
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➢ egészségi következmény: nem releváns. 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
➢ nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

➢ a rendelet megalkotásának szükségessége: Jogszabályi előírás a szervezeti és 
működési szabályzat felülvizsgálata. 

➢ a rendelet elmaradásának következménye: Törvényességi észrevétel. 

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 mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását. 

Segesd, 2014. október 15.  

  Péntek László 
  polgármester 


