
 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

Monostorapáti község Önkormányzata  Képviselő-testület 2015. február  25-i rendkívüli  

nyilvános ülésére 

 

Tárgy:Monostorapáti  község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

 10/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Előterjesztő:Takács Péter  polgármester 

 

Előterjesztést  készítette: Takács Lászlóné  jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete10/2014.(XII.15.) önkormányzati 

rendelettel elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az SZMSZ. szabályozza a 

polgármesterre átruházott hatásköröket. Szükségessé vált a szociális rendelet módosítása, a 

módosítást át kell vezetni a szervezeti és működési szabályzaton.  

Szervezeti Működési Szabályzat alapján a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a 

polgármester, a jegyző és 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. Jegyzőkönyvet testületi ülést 

követő 15 napon belül meg kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére. Több 

alkalommal előfordult, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő akadályoztatva volt a jegyzőkönyv 

aláírásában, ezért a határidő betartása érdekében célszerű a jegyzőkönyv hitelesítőkre 

vonatkozó előírás törlése. 

 

Fentiekre tekintettel felülvizsgáltuk az SZMSZ-t és elkészítettük a módosításra vonatkozó 

rendelet-tervezetet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2015. február 17.  

 

 

 

 

 

 

       Takács Péter 

       polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselőtestülete 

……./……...) önkormányzati rendelete  

Monostorapáti  község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló10/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monostorapáti   község Önkormányzata Képviselőtestülete 

……/2015.(……...) önkormányzati rendelete  

Monostorapáti  község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló10/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Monostorapátiközség Önkormányzata 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. § 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet 23. § (5) bekezdése helyébe alábbi rendelkezés lép: 

„23.§ (5) A Képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester, a jegyző írja alá.” 

 

2. §  

Monostorapáti  község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet  1 melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép.   

3. § 

 

(1) Ez a  rendelet 2015. február 27-én lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.törvény 12. § (2) bekezdése 

alapján  a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

 

Takács Péter     Takács Lászlóné  

polgármester     jegyző  

 

 

 

Kihirdetve: 2015. ………………….. 

 

Takács Lászlóné  

jegyző 

 

 

 



1 melléklet   a …./2015.(……...)önkormányzati rendelethez  

 

 

 

Polgármesterre átruházott  

hatáskörök 

 

a) települési támogatás  megállapítása, 

b) gyógyszersegély megállapítása, 

c) ápolási díj megállapítása, megszüntetése 

d) köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

e) gyógyszertámogatás megállapítása 

f) önkormányzati jelképek használatának engedélyezése, 

g) ellátja az egyéb munkáltatói jogot a közfoglalkoztatottak tekintetében, 

h) közterület használat engedélyezése, 

i) közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági szerződés 

jóváhagyása, 

j) közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása, 

k) közműépítéshez, illetve az azokra való rákötésekhez szükséges tulajdonosi 

nyilatkozatok megtétele, 

l) az Önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalókkal kapcsolatban 

valamennyi munkáltatói jog gyakorlása. 

  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Monostorapáti   község Önkormányzata  Képviselő-testületének, az önkormányzat szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló …./2015.(…...) önkormányzati rendelet módosításához.  

 

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

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:  

 

1. Társadalmi hatások 
 

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján  biztosított. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet megalkotásának gazdasági,  pluszköltségvetési hatása nincs. A költségvetésbe 

biztosított a települési támogatás fedezete.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. 

 

       5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a szociális és gyermekvédelmi  igazgatásról 

és ellátásokról  szóló rendelet módosítása tette szükségessé. Az átruházott hatáskörben 

nyújtható  támogatások megállapítása, és kifizetése gyorsabban biztosítható polgármesteri 

hatáskörben.  

 

      6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

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

rendelkezésre állnak. 

 

Monostorapáti, 2015. február 17.  

Takács Lászlóné  

       jegyző 

Indoklás  

 

                            1.-3. §-hoz 

 

Az SZMSZ. a  módosításokat,  hatályba léptető rendelkezést, valamint hatályát vesztő 

rendelkezést szabályozza. 


