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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…….) 

Önkormányzati RENDELETE 

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
 

( t e r v e z e t )  

 
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) 1.§ (5) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 

„h) Bánki Közösségi Ház, 2653 Bánk, 240 hrsz.” 
 

2.§ (1) Az SZMSZ 5.§ (3) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) gyermekszületési támogatás,” 
 

(2) Az SZMSZ 5.§ (3) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki: 

 „b) iskolakezdési és óvodakezdési támogatás,” 
 

(3) Az SZMSZ 5.§ (3) bekezdése a következő h)-i) ponttal egészül ki: 

 „h) önkormányzati és települési rendezvényekkel kapcsolatos döntések, 

i) a település életében jelentős alkalmi, közterületi rendezvények esetén a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdésében foglalt tilalom alóli 

felmentés adása.” 

 
(4) Az SZMSZ 5.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati 

rendeletben foglaltak megsértése ügyében az eljárás lefolytatását és a hatáskör gyakorlását a 

jegyzőre ruházza át. 
 

3.§ Az SZMSZ 33.§ (3) bekezdése a következők szerint módosul: 

„(3) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon történik, szavazóurna igénybevételével. A 
szavazólapon a szavazásra feltett kérdésre igen, nem, vagy tartózkodom válasszal lehet szavazni. 

Érvényesen szavazni a lehetséges válaszok közül egyre, a válasz melletti körbe tollal írt két 

egymást metsző vonallal lehet.” 
 

4.§ Ez a rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba. 

 

 
Bánk, 2019. november  …... 

 

 
 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester jegyző helyettes 
 

  

Kihirdetési záradék: 
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A rendelet kihirdetve: 2019.  november …-én 

 

 
 Henczné Hekli Bernadett 

 jegyző helyettes 
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a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló 

 ……/2019. (………….) 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. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 43.§ 
(3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény 

szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendeletét. 
 

Részletes indokolás 

 
1.§-hoz 

 
Az önkormányzat telephelyei kiegészül a Bánk 240 helyrajzi számú telephellyel, Bánki Közösségi Ház 

megnevezéssel.  

 
2.§-hoz 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) b) pontja előírja, 

hogy a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben rendelkezik a 

képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról. A képviselő-testület a Möt. rendelkezései 

szerint a Möt. 42.§-ban fel nem sorolt feladat- és hatásköreit a polgármesterre, bizottságára vagy a 

jegyzője átruházhatja önkormányzati rendeletben.  

A szervezeti és működési szabályzatot módosító rendelet kiegészíti a felsorolást azon feladat- és 

hatáskörökkel, melyeket a képviselő-testület átruházott, de a hatályos szervezeti és működési szabályzat 

nem tartalmazza.  

 

3.§-hoz 

 
A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon titkos szavazást 

tarthat a Möt. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben. A szervezeti és működési szabályzat rögzíti a 

titkos szavazás módját. 

 

4.§-hoz 

 
A rendelet 2019. december 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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Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013. (I.31.)  

Önkormányzati rendelet  2. függeléke 

 

 

 

A helyi önkormányzati képviselők név- és telefonjegyzéke 

 

 

 

 Név Telefon 

 

 Csizmár Gábor 06 20 335 7287 

 Hákli Tibor 06 30 676 4436 

 Hugyecz Enikő 06 20 939 1941 

 Ivanics András 06 30 677 4757 
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Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013. (I.31.)  

Önkormányzati rendelet 4. függeléke 

 

 

A Képviselő-testület állandó bizottságának személyi összetétele 

 

 

Ügyrendi Bizottság tagjai 

 Képviselő tagjai: 

 Ivanics András elnök   

 Hugyecz Enikő bizottsági tag  

  

 Nem képviselő tagja: 

 Partos Gábor Antal bizottsági tag  

 

 


