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Szám: 02/152-7/2019. 

Tárgy: SZMSZ rendelet módosítása 
 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2019. július 24-i rendes nyílt ülésére 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:            Keller Vendel polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:    

Németh Tünde megbízásából 

Tabi Tímea kirendeltség vezető 
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 

VE/53/1131/2019. számon törvényességi felhívás érkezett a Veszprém Megyei Kormány-

hivataltól az Aszófő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelet egyes részeihez. (mellékelve) 

 

Ami nem a törvényességi észrevétel alapján lenne a rendeletben módosítás, az annak a 

lehetősége, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati hivatal minden településén - önállóan 

rendeletbe foglalva – visszaállítanánk a Köztisztviselők napját. Azaz minden év július 1.-e a 

hivatalok köztisztviselői számára ismét munkaszüneti nappá válna, mint volt előtte 

évtizedekig. 

A Tihanyi Közös Önkormányzat Tihanyi Önkormányzata idén áprilisban elfogadta a 

Képviselőtestület ezt a módosítást, így nekünk is lehetőségünk van ennek elfogadására. 

 

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntéseiket meghozni, a rendelet 

módosítást elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

 

 

 

 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 ../2019.(…) önkormányzati rendelete 

 az  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 4/2016.(IV.11.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(T E R V E Z E T) 

 

 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

 

1.§ Aszófő Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2016.(IV.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 

rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 

törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a), d) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el:” 

 

2.§ (1) A rendelet 6.§ (2) e) ponttal egészül ki. 

     „6.§ (2) e) társulása.” 
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3.§ A rendelet 11.§ (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 

     „A képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását 

követő tizenöt napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és 

vezeti. A megyei közgyűlés alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül a 

korelnök hívja össze, és vezeti a megyei közgyűlés új elnökének szervezeti és 

működési szabályzat szerinti megválasztásának időpontjáig.” 

 

  4.§ A rendelet 54.§ (2) helyébe a következő rendelkezés lép: 

       „A jegyzőt az aljegyző helyettesíti. A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű be 

töltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére, de maximum 6 hónap időtartamra, a 

jegyzői feladatokat a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali 

Kirendeltségének vezetője látja el.”  

 

 

      5.§ A rendelet 56.§ a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

            „ (5) A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati 

Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. Az ezzel összefüggésben keletkező 

többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele biztosítja.” 

 

 
 

      6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

 

 

 Keller Vendel              Németh Tünde 

  polgármester          jegyző  

 

 

 

 

Kihirdetve: ……………. 

 

    

                                                                      Németh Tünde 

                                                                      jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint 

„17. § (1) 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.  

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, 

és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 

 

Aszófő község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

módosítás tervezetben foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésben foglalt 

elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhető: 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A rendelet megalkotásának társadalmi és gazdasági hatásai nincsenek. A rendelet 

költségvetési hatása az, hogy az Önkormányzat fizeti a köztisztviselő dolgozói után a 

Köztisztviselői napra eső terheket. 

A jogalkotás törvényességi észrevétel miatt szükséges. 

 

b) A rendelet környezeti, egészségi következményei 

A rendelet megalkotásának környezeti, és egészségi következményei nincsenek. 

 

c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

nincs 

 

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján:  

„A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 

szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.” 

 

Az időközben bekövetkező jogszabály értelmezések, változások miatt az önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata időnként indokolt.  

Most egyes kifogásolt dolgokat aktualizáltuk, pontosítottunk.  

 

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak, többletteher lásd fent. 
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Az SZMSZ módosítás indokolása 

Általános indokolás 

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikkében rögzíti, hogy a helyi önkormányzat feladatkörében 

eljárva, meghatározza szervezeti és működési rendjét illetve törvényben kapott felhatalmazás 

alapján önkormányzati rendeletet alkot. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján:  

„A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 

szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.” 

  

E törvényi rendelkezések alapján a Képviselő-testület az SZMSZ-ében határozza meg a 

működését ill. hatályon kívül helyezi a rendeletből a törvényi felhatalmazás hiányában 

okafogyottá vált részeket. Ezzel megfelel a Kormányhivatal törvényességi észrevételeinek. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

A rendelet bevezető része jogszabályi előírásoknak megfelelően módosításra kerültek.  

 

2. §  

A rendelet ezen pontja felsorolása hiányos volt, kiegészítettük a társulással. 

3. §  

Alakuló ülés összehívásának módjáról szól. 

4. §  

A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 

esetére a Közös hivatal SZMSZ-e volt az irányadó. De mivel nevesíteni kérték, most 

átemeltük a rendeltünkbe az abban lévő szabályozást. Ebben az esetben - maximum 6 hónap 

időtartamra - a jegyzői feladatokat a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali 

Kirendeltségének vezetője látja el. 

5. § 

Az Önkormányzat a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a 

Közszolgálati Tisztviselők Napja - július 1-je -, munkaszüneti nappá nyilvánítja. Visszaadja a 

Képviselőtestület azt, amit az állam elvett. 

6. § 

Szól a hatálybalépésről. 
 

 

 

 

 

      

 


