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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A szervezeti és működési szabályzat valamennyi önkormányzat számára a működés 

alapdokumentuma, amelyben mindazokat a legfontosabb rendelkezéseket rögzítik, amelyek 

meghatározzák az önkormányzat szerveit, feladatait, a testület működését érintő részletes 

szabályokat, és a magasabb szintű jogszabályok által előírt mindazon rendelkezéseket, 

amelyek helyi szinten történő szabályozása elengedhetetlen. 

 

Az Országgyűlés az Alaptörvényben foglalt államcélok megvalósítása érdekében alkotta meg 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: 

Mötv.), az Az Mötv. új szabályozást hozott ennek felülvizsgálata kapcsán is:  

 

43. § „(3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai 

szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, 
a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 

alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” 

 

 

Az alakuló ülésen azért nem kerülhetett sor az SzMSz tényleges felülvizsgálatára, mivel 

annak előkészítésére az új testületnek szükséges bizonyos időtartamot biztosítani. A jobb 

előkészíthetőség érdekében határozott úgy a testület, hogy a novemberi rendes testületi ülésen 

tesz eleget az SzMSz felülvizsgálati kötelezettségének.  

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. évben alkotta meg, 

de 2019. évben módosította az új szervezeti és működési szabályzatát, az idei évi 

törvényességi tájékoztatások értelmében.  

 

Az új képviselő-testületnek lehetősége van a működési szabályokat saját elképzelése szerint, a 

jogszabályi előírások keretei között megváltoztatni.  

 

Annak érdekében, hogy akkor a mai testületi ülésen már érdemben dönteni lehessen az 

SzMSz módosításáról, kértem, hogy előzetesen, írásban tegyék meg a képviselők a szervezeti 

és működési szabályzatot érintő módosítási javaslataikat legkésőbb 2019. október 31. napjáig.  

Írásban benyújtott képviselői módosító indítvány nem volt, módosítási javaslat október 31. 

napjáig nem érkezett. 

A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló rendelet szabályozása alapján 1. melléklet 

módosítása szükségessé vált. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön az Aszófő Község Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról. A rendelet megalkotása 

az Mötv. 50. §-a alapján minősített többségű döntést igényel.  

 

Aszófő, 2019. november 6.    

 

 

Keller Vendel sk. 

polgármester   
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Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelete 

 az  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról 

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

 

 

 

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) 49. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„49 § (4) A polgármester minden héten hétfőn hivatali időben fogadóórát tart az 

Önkormányzat székhelyén” 

 

2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

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

 

 

 

 

 Keller Vendel              Németh Tünde 

  polgármester          jegyző  

 

 

 

 

Kihirdetve: 2019.november. 

 

    

                                                                   Németh Tünde 

                                                                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

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.” 

43. § „(3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai 

szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, 
a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 

alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” 

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a novemberi rendes testületi ülésen tesz eleget az 

SzMSz felülvizsgálati kötelezettségének.  
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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. 

 

 

 

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 polgármester fogadóórájáról szól.  

 

2. §  

Az eredeti rendelet 1. mellékletének cseréjéről szól. 

3. §  

Szól a hatálybalépésről. 
 

 

 

 

 

 


