
Segesd Község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

Tel.: 82/598-002 

E-mail: info@segesd.hu 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2022. június 30. napjáig a polgármester hatáskörébe 

utalta a településképi bejelentési eljárás lefolytatását, valamint rendeltetésváltozás esetén a 

hatósági bizonyítvány kiállítását. 

Ezeket a rendelkezéseket a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 

15.) Korm. rendelet 2022. július 1. napi hatállyal hatályon kívül helyezte, és a szabályozást a 

képviselő-testület hatáskörébe utalta. 

Az ügyek gyorsabb és hatékonyabb elintézése céljából, a jövőben is indokolt a polgármester 

hatáskörébe utalni a településképi bejelentési eljárás lefolytatását, valamint a 

rendeltetésváltozás esetén hatósági bizonyítvány kiállítását.  

 

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, 2022. szeptember 14. 

 

 

 Bencze Imre 

 polgármester 
 


	Segesd Község Önkormányzata
	Polgármesterétől
	E-mail: info@segesd.hu
	Tisztelt Képviselő-testület!
	Segesd, 2022. szeptember 14.
	Bencze Imre
	polgármester

