Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2016. (XII.21.)
Önkormányzati RENDELETE
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete 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 módosításáról a következőket rendeli el:
1.§ A szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: SzMSz) 45.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a polgármester és a jegyző, valamint az
ülésen jelen lévő képviselők közül a képviselő-testület által az adott ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére megbízott képviselő, mint jegyzőkönyv hitelesítő ír alá.”
2.§ Az SzMSz 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3.§ Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
Bánk, 2016. december 21.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. december 21-én
Torma Andrea
jegyző
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Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2016. (XII.21.)
önkormányzati rendelete 1. melléklet
„Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013. (I.31.)
önkormányzati rendelete 1. melléklete
A képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatásköre
1. A képviselő-testület eseti igénye esetén előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását.
2. Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból történő kizárásáról érintettség esetén.
3. A képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület által meghatározott
feladatkörben ellenőrzi a képviselő-testület, a képviselő-testület hivatalának, a képviselőtestület szervének a képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, végrehajtására irányuló
munkát.
4. Kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében az
önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.
5. A bizottság elnöke érdemi választ ad a települési képviselőknek a képviselő-testület ülésén
önkormányzati ügyben hozzá intézett kérdésekre.
6. A bizottság elnöke a képviselő-testület ülésén tájékoztatja a képviselőket a feladatkörébe
tartozó előterjesztés kapcsán a bizottság által kialakított döntésről, a bizottság döntési
javaslatáról.
7. A bizottság ülésére előterjeszti a bizottság feladatkörébe tartozó, a települési képviselő által
javasolt ügy megtárgyalását, mely ülésre a képviselőt meghívja.
Az Ügyrendi Bizottság feladatköre
1. Javaslatot tehet a polgármester illetményemelésére és jutalmazására.
2. Ellátja a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester összeférhetetlenségével, valamint
a vagyonnyilatkozataival kapcsolatos nyilvántartási, kezelési és ellenőrzési feladatokat.
3. Titkos szavazás esetén lebonyolítja a szavazást.
4. Ellátja azokat a feladatokat, melyet bármely jogszabály a képviselő-testület bizottságának
feladat-és hatáskörébe utal.
5. Ellátja a képviselő-testület által meghatározott feladatokat.”
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a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló
14/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében
törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.
A 78/2012. (XII.28.) BM rendelet mellékletét képező egységes irattári terv szerint a képviselőtestület, bizottság, részönkormányzat, nemzetiségi képviselő-testület, bizottság nyílt és zárt üléseiről
készült jegyzőkönyv, azok mellékletei, valamint az üléseken készült hang- és képanyagok nem
selejtezhetőek, azok levéltári átadásának határideje (megőrzési ideje) 15 év.
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése rögzíti, hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem
lehet ellentétes, ezért a 78/2012. (XII.28.) BM rendelettel ellentétes önkormányzati szabályozást
módosítani szükséges.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A rendeletben a 78/2012. (XII.28.) BM rendelettel ellentétes selejtezési szabály törlésre kerül, a
módosított új rendelkezés a képviselő-testület jegyzőkönyveire, mellékleteire, valamint az ülésen
készült hanganyagok selejtezésére vonatkozó előírást nem tartalmaz, az ülésről hanganyag nem
készül.
2.§-hoz
Az SzMSz 1. melléklete tartalmazza a képviselő-testület állandó bizottságának, az Ügyrendi
Bizottság feladatait. A módosítás értelmében a települési értékek azonosításával, a települési értéktár
létrehozásával, és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő
megküldésével kapcsolatos feladatok ellátása kikerül a Bizottság feladatköréből, és így ezen
feladatkört is a képviselő-testület látja el.
3.§-hoz
A rendelet 2017. január 1-jén 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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