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      E L Ő T E R J E S Z T É S       

            
                                

  Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 27-én tartandó 
 

rendkívüli, nyilvános testületi ülésére 

  

                                

                                

  Tárgy:                           
                                

    Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítására 

                                
                                

  Előterjesztő:                        
                                

    Bodorkós Ferenc polgármester 

                                
                                

  Összeállította:                       
                                

    Dr. Görög István jegyző 

                                
                                

  Mellékletek:                        
                                

    Rendelettervezet 

Előzetes hatásvizsgálat 

Általános és részletes indokolás 

                                

                                

  Tárgyalás módja:                      
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

20111. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései 

alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                
                                

  Szavazás módja:                      
                                

    nyílt szavazás, a módosító rendelet elfogadásához – az Mötv. 47. § 

(2) bekezdésére és 50. §-ára figyelemmel – a Képviselő-testület 

minősített többségű (az önkormányzati képviselők, több mint 

felének) igen szavazata szükséges. 

                                

                                

  Gencsapáti, 2018. február 25.                 

                                
                                

                 (: Bodorkós Ferenc s.k. :)     

                   polgármester       
                                



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. március 21-i ülésén fogadta el az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati 

rendeletet (a továbbiakban: SzMSz), mely eddig három alkalommal, a 13/203. (VII.26., a 7/2014. 

(XI.7.)., és a 14/2017. (IX.29.) önkormányzati rendeletekkel került módosításra. 

  

Jelen módosítást a rendkívüli időjárási körülmények miatt szükségessé váló intézkedések késlekedés 

nélküli megtétele érdekében kezdeményezem, hiszen utóbbi napokban az Országos Meteorológiai 

Szolgálat több alkalommal adott ki piros riasztást a heves szél okozta hótorlaszok és útakadályok 

kialakulása miatt. 

Az Önkormányzat Műszaki Csoportja folyamatosan tisztította a hótól az önkormányzati utakat, és az 

intenzív havazás ellenére az önkormányzati fenntartású utak járhatók, a közlekedés – az Ipar út 

kivételével – biztonságos a településen. Az Ipar út tisztítása a folyamatos szélfúvás miatt reménytelen, 

a kialakult hótorlaszokban az utóbbi napokban több kamion akadt el, a kiszabadításuk több órás 

megfeszített munkát igényelt. A veszélyhelyzet kialakulásának megakadályozása érdekében indokolt 

lenne a járhatatlanná vált útszakasz lezárása.  

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 14. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján közút lezárására, vagy forgalmának korlátozására, elterelésére a közút kezelője jogosult 

közúton folyó munka, közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága, vagy időjárási 

körülmények miatt.  

A Ktv. 33. § (1) bekezdés bb) pontja alapján a közút kezelője helyi közutak tekintetében az 

Önkormányzat.  

 
 

Az SzMSz 1. melléklete tartalmazza a Képviselő-testület által, a polgármesterre ruházott 

hatásköröket.  

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Ktv. 14. § (1) bekezdés a) pontjában hatáskört – az SzMSz 

módosításával ruházza át a polgármesterre.   

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a csatolt rendelet-

tervezetet elfogadni szíveskedjék! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

  

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján 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.  

  

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL  

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

 

A Rendelet-tervezet címe Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása 

Társadalmi, gazdasági hatás Költségvetési hatás Környezeti és egészségügyi hatás Adminisztratív terheket befolyásoló hatás 

nincs jelentős társadalmi, gazdasági 

hatása 

 

 

 

 

nincs jelentős költségvetési hatása nincs jelentős környezeti és 

egészségügyi hatása 

nincs jelentős társadalmi, gazdasági hatása 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei  

A módosítás célja, hogy rendkívüli időjárási körülmények esetén gyorsabban és hatékonyabban lehessen meghozni és megtenni a szükséges közútkezelői 

intézkedéseket, mely megakadályozza a veszélyhelyzetek kialakulását. 

 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek 

Személyi Szervezeti Tárgyi Pénzügyi 

rendelkezésre állnak rendelkezésre állnak rendelkezésre állnak rendelkezésre állnak 



 

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

../2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 

Ügyrendi, Közművelődési Sport és Civil kapcsolatok Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:  

 

 

1. § 
 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.  

 

 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
 

Gencsapáti, 2018. február 27. 

 

 
 

 (: Bodorkós Ferenc :)  (: Dr. Görög István :)  

 polgármester  jegyző  

 
 

Kihirdetési záradék: 
 

Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 

(III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján 2018. február 28-án kihirdetésre került. 

 
 

 (: Dr. Görög István :)  

 jegyző  



Melléklet a ../2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzék 

 
 

1. A rendkívüli és rendszeres települési támogatás megállapításával, a kérelem elutasításával, az 

ellátás folyósításával, az ellátás felülvizsgálatával és megszüntetésével kapcsolatos feladat- és 

hatáskörök ellátása a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § 

(1) bekezdése alapján. 
 

2. Gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdésének megfelelően. 
 

3. A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítása a 

gyermekek védelméről szóló 3/1998. (IV.14.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése, 4. § 

(4) bekezdése alapján   
 

4. A közterület-használat engedélyezése a közterületek használatáról szóló 12/2011. (IX.15.) 

önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése alapján. 
 

5. Dönt az éves költségvetési törvényben biztosított hatáskörökben:  

o a rendeletben meghatározott értékhatárig dönthet előirányzatok átcsoportosításáról,  

o élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek 

elhárítása érdekében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, 

amelyről a Képviselő-testületet a közelebbi ülésén be kell számolnia,  

o az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok 

teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat 

teljesíthet. 
 

6. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. 

(I.11.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése alapján  

o az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető 

nyilatkozattételi jog, közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyféli jog gyakorlása, 

o az egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok közül az Önkormányzat javára bejegyzett 

elidegenítési és terhelési tilalom, jelzálogjog törléshez hozzájárulás adása, 

o az átmenetileg szabad pénzeszközök ideiglenes – egy évnél nem hosszabb – lekötésére 

vonatkozó döntés- amennyiben az éves költségvetési rendelet ettől eltérően nem 

rendelkezik – meghozatala 

o az Önkormányzat tulajdonát képező 150.000,- Ft egyedi bruttó értékhatár alatti ingó 

vagyon értékesítése, selejtezése.   
 

7. A helyi címer használatának engedélyezése a helyi címer és zászló alapításáról és használatának 

rendjéről szóló 5/1997. (IV.29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján. 
 



8. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kitüntetés alapítása és 

adományozásának rendjéről szóló 4/2006. (III.2.) önkormányzati rendelet alapján gondoskodás 

az emlékplakettek elkészítéséről, a kitüntetések átadásáról.  
 

9. Gondoskodik a közút tisztántartásával, továbbá az út síkossága elleni védekezéssel kapcsolatos 

feladatok ellátásáról. (A közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény (Ktv.) 34. § (5) bekezdés) 
 

10. Dönt a közútkezelői hozzájárulások megadásáról, vagy a hozzájárulás megtagadásáról (Ktv. 

42/A. § (1) bekezdés) 
 

11. Dönt közút lezárásáról, vagy forgalmának korlátozásáról, eltereléséről közúton folyó munka, 

közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága, vagy időjárási körülmények fennállása 

esetén (Ktv. 14. § (1) bekezdés a) pont).  
 

12. A közegészségügyi feladatok körében biztosítja a közterületek tisztaságát, és a település 

rágcsálómentességét. (1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) a) és b pont) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ÁLTALÁNOS ÉS RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

  
 

Általános indokolás 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53.§ (1) bekezdése alapján a 

képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

rendeletében határozza meg.  

A rendeletmódosítás célja, hogy a rendkívüli időjárási körülmények bekövetkezése esetén 

haladéktalanul intézkedni lehessen a szükséges közútkezelői intézkedések megtételéről. 

 
 

Részletes indokolás 

 

Az 1.§-hoz 
 

A rendelettervezet melléklete a Képviselő-testület által, a polgármesterre átruházott hatáskörök 

jegyzékét pontosítja és egészíti ki.   

 
 

A 2. §-hoz 
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. A Jat. 12.§ (1) bekezdése alapján a módosító rendelkezés és 

hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül 

helyező rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy 

jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével 

végrehajtottá válik.  

A Jat. 12. § (2) bekezdése alapján a jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezése a 

végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. 


