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Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. ...) 
önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.7.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Balatonújlak Község Önkormányzatának 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. § 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.7.) önkormányzati 
rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A képviselő-testület összehívására irányuló kezdeményezést írásban a polgármesternél kell 
benyújtani.” 

2. § 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.7.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
Vimmer István       Nagy Gáborné 
polgármester        jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének  napja: 2021. december … 
 
 
Nagy Gáborné 
jegyző
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1. melléklet 

1. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.7.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki: 

„Alaptevékenységi besorolás: 

Államháztartási szakágazat: 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

Kormányzati funkció: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start munkaprogram 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
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082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”
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Végső előterjesztői indokolás 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Möt.) 44. §-ában rögzíti a rendkívüli testületi ülés kötelező összehívása szabályait, az ettől eltérő 
rendelkezés az Mötv-el ellentétes. 

Az Mötv. fentiekben hivatkozott rendelkezése értelmében a polgármester köteles a testületi ülést 
összehívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bármely bizottságának 
vagy a kormánymegbízottnak a rendkívüli ülés összehívására irányuló indítványára, amelyben 
meg kell határozni a testületi ülés összehívásának indokát. 

Az Mötv.-ben rögzített jogszabályhelyből az állapítható meg, hogy a törvény a rendkívüli testületi 
ülés kezdeményezése kapcsán egyetlen jogszabályi kötelezettséget ír elő a kezdeményezők 
számára garanciális szabályként, nevezetesen azt, hogy meg kell jelölni az indítványban a 
rendkívüli ülés összehívásának indokát. Az SZMSZ-ben egyéb kötelezettséget nem lehet előírni a 
rendkívüli ülés összehívásának további feltételeként. 

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelete e kérdésben jelenleg így 
szabályoz: 

„ 

12. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni az Mötv. 44. §-ában meghatározott 
esetekben, és módon. 

(2) A képviselő-testület összehívására irányuló kezdeményezést írásban a polgármesternél kell 
benyújtani, a napirendi indítvány feltüntetésével, a hely és időpont megjelölésével, a 
meghívandók körére is kitérve. 

(3) A polgármester a kezdeményezés benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belüli időpontban 
köteles a testület rendkívüli ülését összehívni. 

(4) Rendkívüli ülést lehet összehívni, ha a polgármester megítélése szerint az (1) bekezdésen kívüli 
esetben a képviselő-testület összehívására van szükség.” 

A rendkívüli ülés kötelező összehívására vonatkozó törvényi előírástól eltérni nem lehet, ezért 
szükséges a hatályos önkormányzati rendelet módosítása. 

A tervezet a hatályos önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítását is tartalmazza. 
A mellékletben egy új kormányzati funkció kerülne feltüntetésre: 
  
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
Ezen a kormányzati funkción kerül könyvelésre a napi munkarenden kívül, sürgős esetben nyújtott 
fogorvosi ügyeleti ellátással összefüggő kiadások. 
  

   

  

 

  



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti és 
egészségi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 
rendelet a mindenkori képviselő-testület és szervei 
működésének részletes szabályait tartalmazza, 
azonban az Alaptörvény szerint az önkormányzati 
rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, így 
időről időre el kell végezni a szükséges 
módosításokat.  

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
A fentiek alapján a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé 
vált, mert önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem ellentétes, és a valós helyzetet kell tükröznie. A módosítás elmaradása a törvényességi 
felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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