Előterjesztés
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére
Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet
módosítása.

Előterjesztés és indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III.31.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Szmsz.) módosítása szükséges a hatályos központi jogszabályi
előírásokkal való összhang megteremtése érdekében.
(Szmsz. 7. § (1-2) bek., 8.§., 10. §. (8) bek., 14, §., 15. §. (5) bek., 17. §. )

Előzetes hatásvizsgálat
A rendeletalkotás
a) társadalmi-gazdasági hatása: az Szmsz. aktualizálása és pontosítása szakszerűbb szervezeti
működést biztosít,
b) költségvetési hatása: nem jelentős,
c) környezeti, egészségi következménye: nincs,
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendeletalkotás kapcsán felmerülő
adminisztratív feladatokat a közös önkormányzati hivatal látja el.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénnyel, valamint a központi, ágazati
jogszabályokkal történő összhang megteremtése.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
a) személyi: rendelkezésre áll,
b) szervezeti: rendelkezésre áll,
c) tárgyi: rendelkezésre áll,
d) pénzügyi: rendelkezésre áll.
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RENDELETTERVEZET
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2018. (….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelete módosításáról
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szmsz.) 7. §-a (1) bekezdésében „a helyi szlovén és
roma nemzetiségi önkormányzatok” szövegrész helyébe „a helyi nemzetiségi önkormányzatok”
szöveg lép.
2. §. Az Szmsz. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a helyi nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein részt vesz a jegyző, akadályoztatása esetén az önkormányzati hivatal jegyző
által megbízott köztisztviselője.”
3. §. Az Szmsz. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról külön rendeletben rendelkezik.”
4. §. Az Szmsz. 10. §-a (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A képviselő-testület tagjai nyílt szavazásnál szavazatukat kézfelemeléssel adják le.”
5. §. Az Szmsz. 14. §-a következő (5) – (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A képviselő a Képviselő-testület ülésén az önkormányzati rendelet tárgyának, a
szabályozás céljának megjelölésével, illetőleg a szabályozás lényegi tartalmi elemeinek
ismertetésével kezdeményezheti rendelet megalkotását. A kezdeményezés alapján a jegyző a
rendelettervezetet előkészíti, vagy amennyiben azt állapítja meg, hogy a rendelet megalkotása
Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütközik, e tényről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) A képviselő a Képviselő-testület ülésén kezdeményezheti határozat elfogadását. A
kezdeményezés során ismertetni kell a határozat meghozatalának indokát, célját és a határozati
javaslat pontos szövegét. A határozati javaslat szavazásra bocsátásáról az üléslevezető dönt.”
6. §. Az Szmsz. 15. §-a (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a mulasztó települési képviselő
tiszteletdíjának 10 %-a megvonásra kerül.”
7. §. Az Szmsz. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A lakossággal való együttműködés, kapcsolattartás formái különösen:
a) falugyűlés
b) közmeghallgatás
c) helyi népszavazás
(2) Az évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást a polgármester vezeti.
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(3) A képviselő-testület a lakosság tájékoztatása, véleményének megismerése céljából
falugyűlés elé terjesztheti a helyi közösség életében alapvető jelentőségű kérdéseket.”
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Szakonyfalu, 2018. szeptember ….

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Rogán Valéria sk.
polgármester

Záradék:
A rendeletet 2018. …………….-án kihirdettem.
Szakonyfalu, 2018…………………………….
Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

___________________________________________________________________________
A fentiek alapján javaslom a rendeletmódosítás elfogadását.
Alsószölnök, 2018. …..
Rogán Valéria sk.
polgármester
Az előterjesztést készítette: Szukicsné Skaper Mónika jegyző
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