
13/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat szervezeti és m űködési szabályzatának módosítására 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletét 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályairól (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja 

 

1.§ A Rendelet 46.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A képvisel ő-testület a fontosabb önkormányzati feladatok ellát ására a következ ő 
állandó bizottságokat hozza létre: 

a)        8 fős Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
b)        8 fős Szociális Bizottság 
c)        4 fős Társadalmi Kapcsolatok Bizottság” 

 

2.§ A Rendelet 58.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A képvisel ő-testület a polgármester helyettesítésére, munkáján ak segítésére, a tagjai 
közül egy f őállású vagy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.” 

 

3.§ E rendelet azonnal hatályba lép. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

                             dr. Varga Tibor                                                  Mezőfi Zoltán 
                                    jegyző                                                         polgármester 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. november 21. 
 
 
                                                                                                     dr. Varga Tibor 
                                                                                                           jegyző 
 

 

 



HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a jogszabály elkészítője – a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességgel – előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

 

A rendelettervezet hatásai 

 

Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik. 

 

Gazdasági, költségvetési hatás: Elfogadás esetén a rendeletnek költségvetési, gazdasági 
hatása van, a költségvetési kiadások némileg növekednek, de ezt ellensúlyozza az 
elvégzendő munka hatékonysága. 
 
Környezeti és egészségi következmények: A rendelet végrehajtásának nincs a 
környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása. 
 
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztrációban bekövetkező változás 
minimális. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Törvényi  előírás az SZMSZ módosítás. 
A Hivatal hatékonyabb munkavégzése. 
 
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, sz ervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Általános indokolás 

 

A 2019. október 13-i helyi önkormányzati választás eredménye lehetőséget biztosít arra, 
hogy megerősítve a hivatalt, olyan fontos munkaterheket, mint a pályázatok bonyolítása, 
műszaki ügyintézői feladatok ellátása, levegyünk a polgármester, jegyző, jegyző általános 
helyettese válláról, amelyek elvégzése az elmúlt 5 évben a túlterheltség miatt nem ment 
zökkenőmentesen, ezért azt egy új, főállású alpolgármesterre bízzuk. A demokratikus elvek 
megkövetelik, hogy bővítsük a bizottságok létszámát, ezért az SZMSZ módosítására teszek 
javaslatot. Mivel a rendeletmódosítás a város polgárai részére sem jogot, sem 
kötelezettséget nem jelent, azonnal hatályba léphet 

 


