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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2018. január 30-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 aljegyző
                      

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatról szóló 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletét 2017. május 30-i ülésén fogadta
el.

Az  SZMSZ mostani  módosításának  oka,  hogy  2017.  év  végén több olyan  jogszabály  került
elfogadásra, melyek a polgármester hatáskörét szabályozzák. 

Ilyen  pl.  a  településkép  védelméről  szóló  rendelet,  melyben  a  képviselő-testület  a
településkép-védelmi bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át,
továbbá a vagyonrendeletben módosult az értékhatár, mely alatt a polgármester dönthet.

Ezeket a módosításokat át kell vezetni az SZMSZ mellékletén. 

2018. január 1. napjától  módosult a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
amely a helyi  nemzetiségi  önkormányzat  részére az  SZMSZ-ben megállapított  működéshez
szükséges feltételeket is érinti. A nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén
havonta  igény  szerint,  de  legalább  tizenhat  helyett  harminckét  órában kell  biztosítani  az
önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség
ingyenes  használatát,  a  hivatal  által  ellátandó,  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat
működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok  kiegészültek
az  adatszolgáltatási  feladatok  ellátásával,  valamint  a  jegyzőkönyvek  nem  postai  úton
kerülnek  a  kormányhivatal  felé  továbbításra,  hanem  elektronikusan,  így  a  jegyzőkönyvek
postázása részt törölni kell.

Fentiek alapján az SZMSZ érintett rendelkezéseit módosítani kell.

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  rendeletének  módosításáról
szóló  rendelet–tervezetet  elfogadja,  és  ______/2018.
(_______)  számon  önkormányzati  rendeletei  közé
iktatja.

Szentantalfa, 2018. január 12.

       Steixner László 
         polgármester



SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
  /2018. (   .) 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) 39. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szentjakabfa  Község  Önkormányzata  a  Szentjakabfai  Német  Nemzetiségi
Önkormányzattal  kötött  megállapodás  alapján  biztosítja  a  nemzetiségi  önkormányzat
működéséhez szükséges feltételeket az alábbiak szerint:

a) az  önkormányzati  feladat  ellátáshoz  (ülések  lebonyolításához,
közmeghallgatásokhoz) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség
ingyenes  használata  havonta  32  órában  a  Szentjakabfa,  Fő  u.  37.  szám  alatt
található Kultúrház földszinti helyiségében; 

b) a  testületi,  tisztségviselői,  képviselői  feladatok  ellátásához  szükséges  tárgyi  és
személyi feltételek biztosítása;

c) a  testületi  ülések  előkészítése  (meghívók,  előterjesztések,  hivatalos  levelezés
előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése);

d) a  testületi  döntések  előkészítése,  a  testületi  döntéshozatalhoz,  valamint  a
gazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartási, iratkezelési, postázási, adatszolgáltatási
feladatok ellátása.”

2. §

(1) Az SZMSZ 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.  az  önkormányzati  részesedéssel  rendelkező gazdasági  társaságokban  való  tulajdonosi
képviselet;  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  ingatlanokon  bárminemű  vezetékjog  és
szolgalmi jog bejegyzéséhez való hozzájárulás;  önkormányzati  tulajdonú területen történő
közművezeték építéséhez szükséges tulajdonosi nyilatkozat megadása építésügyi és egyéb
szakterületi hatósági eljárásokban, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, lakás és
nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségekkel  kapcsolatos  tulajdonosi  jogok  képviselete;  a
tulajdonosi  jogok  gyakorlása  az  ingó  vagyon  vonatkozásában,  ingatlan  bérbeadása,
értékesítése  nettó  1  millió  Ft  ellenértékig;  döntés  beszerzésekről,  egyéb
kötelezettségvállalásokról  nettó  200.000  Ft  értékhatárig;  az  önkormányzat  által  elrendelt
jelzálogjog  és  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  feloldásáról,  ranghely-cseréjéről,  valamint
törléséről való döntés.”



(2) Az SZMSZ 3. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás lefolytatása, településkép-
védelmi bírság kiszabása”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Szentjakabfa, 2018. január 30.

Steixner László   Lukács Ágnes  
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  rendeletének  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  polgármester  hatáskörét  érintő  változások
indokolják. A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzati rendeletek nem
lennének összhangban. 

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. 
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