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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2019. május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy:               Szentjakabfa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletének
módosítása

Előterjesztő: Steixner László polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletét utoljára a 2018. január 30-i
ülésén módosította.

Az SZMSZ mostani módosításának több oka van.

Az SZMSZ a képviselő-testület szerveként tartalmazza a Nivegy-völgyi Szennyvíz-csatornázási- 
és Kezelési Önkormányzati Területfejlesztési Társulást, mely 2018. december 31. napjával
megszűnt, így ezt hatályon kívül kell helyezni. 

A rendelet két rendelkezése jogszabálysértő, a kérdéses előírások ellentétesek a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseivel:

- a zárt ülés esetében az SZMSZ-ben nem szabályozható, hogy kiket kell meghívni, mert
ezt a törvény meghatározza

- az ügyrendi bizottság nem tehet javaslatot a polgármester illetményének emelésére,
mert az illetmény összegét a törvény szabályozza

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény lehetőséget ad arra, hogy a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete a hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők 
Napját, július 1-jét rendeletben munkaszüneti nappá nyilvánítsa. Az ezzel összefüggésben
keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja. 

Az SZMSZ 3. mellékletében hatályon kívül kell helyezni a településkép-védelmi bírság
kiszabásáról való döntést, mivel a bírság kiszabása pedig a törvény erejénél fogva
polgármesteri hatáskör.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.



HATÁROZATI JAVASLAT

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő–
testülete a Szentjakabfa Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. 
(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet–tervezetet elfogadja, és ______/2019.
(_______) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.

Szentantalfa, 2019. május 16.

Steixner László
polgármester



SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
/2019. ( .) önkormányzati rendelete

Szentjakabfa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(tervezet)

Szentjakabfa Község Önkormányzata 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. §

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szentjakabfa Község 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. (V.30.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 17. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A polgármester alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid 
ismertetésére. A sürgősségi indítványt a képviselő-testület a vegyes ügyek között, az írásban 
már kiadott napirendi pontok megtárgyalását követően, utolsónak tárgyalja meg. A 
képviselő-testület az előterjesztett napirendekhez az előterjesztésen túli, az előterjesztés 
tárgyához kapcsolódó kiegészítő határozati javaslatot is megfogalmazhat.” 

2. §

Az SZMSZ 37. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A Zánkai 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.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 29. § (3) bekezdés g) pontjában a „illetményének emelésére”
szövegrész.
(3) Hatályát veszti az SZMSZ

a) 2. § f) pontja,
b) 14. § (2) bekezdése,
c) 40. § (2) bekezdés b) pontja és
d) 3. mellékletének 9. pontja,

Szentjakabfa, 2019. május 29.

Steixner László dr. Rozgonyi Viktória
 polgármester jegyző 



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, 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”.

A Szentjakabfa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. 
(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban:
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében
– az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a hatályon kívül helyezendő szabályok 
jogszabálysértő volta, illetve a Nivegy-völgyi Szennyvíz-csatornázási- és Kezelési 
Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megszüntetése indokolja. A rendelet
megalkotásának elmulasztása esetén a Veszprém Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja törvényességi felhívással élhet.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


