Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (IV.29.)
Önkormányzati RENDELETE
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: SzMSz) módosításáról a következőket rendeli el.
1.§ Az SzMSz 64.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei belső ellenőrzéséről külső személy vagy
szerv megbízási vagy vállalkozási szerződéssel történő megbízásával gondoskodik.
2.§ Hatályát veszti az SzMSz 5.§ (3) bekezdés b) pontja.
3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bánk, 2014. április 28.
Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. április 29-én
Torma Andrea
jegyző
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az 5/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a szervezeti és működési szabályzat módosításáról
Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében
törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.
A képviselő-testület döntése értelmében 2013. évtől az önkormányzat belső ellenőrzési feladatellátása
(a korábbi, Társulás útján történő feladatellátás helyett) külső személy vagy szervezet egyedi
megbízásával kerül ellátásra, ezért a változás szükségessé teszi a Szervezeti és Működési Szabályzat e
rendelkezésének módosítását.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A rendelet rögzíti, hogy az önkormányzat a belső ellenőrzési feladat ellátásának az e feladat
ellátáshoz szükséges, megfelelő végzettségű külső személy vagy szervezet megbízásával (megbízási
vagy vállalkozási szerződés útján) tesz eleget.
2.§-hoz
2014. január 1-jétől – az önkormányzati segély bevezetésével – a temetési segély, mint önálló
ellátási forma megszűnt. A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a képviselő-testület
hatásköréből átruházott hatásköröket, melyben szerepelt a temetési segély is, amit a képviselőtestület a polgármesterre ruházott át. Tekintettel arra, hogy a temetési segély megszűnt, az átruházott
hatáskörök felsorolásából a temetési segély hatályon kívül helyezésre kerül.
3.§-hoz
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és miután a módosítás beépül az alaprendeletbe, a
módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-ban foglaltak szerint, a törvény
erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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