
 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. július 12. napján tartandó nyilvános ülésére 

 
 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

 

Az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 8.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Előterjesztő 

megnevezése:  
Kötél Krisztina jegyző 

Az előterjesztést 

készítették:  
Kötél Krisztina jegyző 

Iktatószám:  21-171/2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  ---- 

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
---- 

Egyeztetve, megtárgyalva: 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület a 2017. június 14-i testületi ülésén tudomásul vette, míg Nemesvámos 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 28-i ülésén jóváhagyta a közös 

önkormányzati hivatal  szervezeti és működési szabályzatának módosítását. Mint ismeretes, a 

módosítást az új kormányzati funkció felvétele, a köztisztviselők  munkaköri feladatainak, 

illetve a  helyettesítés rendjének  változása indokolta.       

A változás a jegyző helyettesítését is érinti, mivel a továbbiakban nem a szervezési és 

igazgatási ügyintéző, hanem a szociális és igazgatási ügyintéző látja el ezt a feladatot. 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata  is tartalmaz 

rendelkezést a jegyző helyettesítésére vonatkozóan, javasolom, hogy - az új helyettesítési 

renddel összhangban - a Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatában  is a szociális és igazgatási ügyintézőt jelölje ki a jegyző helyettesítőjeként. 

 

 

A módosítási javaslatokat tartalmazó önkormányzati rendelet tervezetét elkészítettük. 

Kérem, szíveskedjenek azt megvitatni és az önkormányzati rendeletet megalkotni.  

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint 

 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 8.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelethez 

 

A tervezett rendelet 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Nem relevánsak. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei: Nem relevánsak. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztratív terhek nem változnak.  

 

4. Megalkotásának szükségessége, a  rendeletalkotás  elmaradásának  várható   

következményei: A hatályos önkormányzati rendelet módosítását a  jegyző helyettesítési 

rendjének változása indokolja. 

  

5. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet 

alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Nemesvámos, 2017. július 4.                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                   Kötél Krisztina 

            jegyző 
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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …. /2017. (…..) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 8.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

tervezet 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 8.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 59. § (4) bekezdésében a „szervezési és 

igazgatási ügyintéző” szövegrész helyébe a „szociális és igazgatási ügyintéző” szöveg lép. 

 

2. § Ez a rendelet 2017. július 17-én lép hatályba. 

 

 

Veszprémfajsz, 2017. július 12. 

 

 

 

               

                 Fertig József                    Kötél Krisztina 

                 polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

INDOKOLÁS 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint 

 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2015. (IX. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 …/2017. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A jegyző helyettesítési rendjének változása indokolja az önkormányzat  hatályos  szervezeti 

és működési szabályzatának módosítását. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § A jegyző helyettesítését érintő rendelkezést tartalmazza. 

2. §  A rendelet hatályba lépését állapítja meg. 

 


