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1 .  N a p i r e n d  

 
ELŐTERJESZTÉS  és előzetes hatástanulmány  

szervezet i  és  működési  szabályzat ról  szóló önkormányzat i  rendelet  

módosí tása  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Bánk Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatát az 1/2013. (I.31.) 

önkormányzati rendelet szabályozza. 

 

Az SZMSZ 1.§ (5) bekezdése felsorolja az önkormányzat telephelyeit. Az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország 

Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 

meghatározott jogkörben eljárva a polgármester 15/2020. (IV.28.) határozata alapján az önkormányzat 

telephelyeként nyilvántartott, 2653 Bánk, Tóparti sétány 1. szám alatti Tóparti Üdülőház megnevezése 

Leveleki Eszter Üdülő elnevezésre módosult. Mindezekre tekintettel a telephely elnevezésének 

változását a szervezeti és működési szabályzatban is módosítani szükséges. 

Új önkormányzati telephelyként javasoljuk rögzíteni a Petőfi út 27. szám alatti helyi védelem alatt álló 

népi lakóház ingatlant, „Mari néni háza” megnevezéssel, a Népi Építészeti Program keretében 

benyújtott, az ingatlan felújítására vonatkozó támogatás elnyerése esetén az épület jövőbeni használata 

érdekében. 

 

A Mötv. 41.§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testület – a törvényben meghatározott kivételekkel – 

hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulásra 

ruházhatja át. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. A Mötv. 53.§ (1) bekezdés b) pontja 

értelmében a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület átruházott 

hatásköreinek felsorolásáról. A hatályos SZMSZ felsorolja azokat a feladat- és hatásköröket, 

amelyeket a képviselő-testület a hatályos rendeleteiben a polgármesterre átruházott. A javasolt SzMSz 

módosítással az SzMSz 5.§ (3) bekezdése – a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően - kiegészül a 

településképhez kapcsolódó jogkörök (településképi véleményezés, bejelentés, stb.) polgármesterre 

történő átruházásával. 

 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2.§ (1) bekezdés értelmében:  

A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt 

kormányzati funkciókba – funkciószámmal és - megnevezéssel – be kell sorolni, és az alapító 

okiratában fel kell tüntetni. 

Az Önkormányzat alaptevékenységeit az SzMSz 2. melléklete tartalmazza. 

A hivatkozott NGM rendelet értelmében azon önkormányzati feladatok, mellyel kapcsolatban 

kiadások és bevételek merülnek fel, a fent megjelölt NGM rendeletben meghatározott számviteli 

számlán (un. kofog szám és megnevezés) kerülnek elszámolásra és könyvelésre, ezért szükséges ezen 

kormányzati funkció (az NGM rendelet szerinti un. kofog szám és megnevezés) alapító okiratban 

(SzMSz) történő feltüntetése. A rendelet hatályos 2. számú melléklete nem tartalmazza valamennyi 

közművelődési tevékenységgel kapcsolatban felmerült költség és bevétel elszámolásához, illetve 

könyveléséhez szükséges kormányzati funkciót, valamint a pályázati támogatás elnyerése esetén 

megvalósuló piac üzemeltetéséhez szükséges kormányzati funkciót, ezért szükséges a rendelet 2. 

számú mellékletében ezen kormányzati funkciókhoz tartozó kofog számokat és megnevezéseket 

feltüntetni. 

 

Mindezek alapján javaslom a az előterjesztett szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló 

rendelet tervezet elfogadását. 
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A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§ (2) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SzMSz-ben rögzítettek szerint a www.bank-

falu.hu honlapon keresztül közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 

szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető 

legyen. 

A rendelet-tervezetre vonatkozóan észrevétel nem érkezett. 

 

Előzetes hatástanulmány: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 

 

A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs.  

- Gazdasági hatása: A rendelet tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

- Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása nincs. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 

alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása nem kötelező, de az 

önkormányzati működéssel való összhang érdekében szükségszerű. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a javasolt módosítások elmaradása 

esetén az önkormányzat telephelyének elnevezése nem a valóságnak megfelelően szerepel a 

rendeletben, a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök nem lesznek 

összhangban más helyi rendeletekkel, a rendelet 2. melléklete nem tartalmazza a költségek és 

bevételek elszámolásához, illetve könyveléséhez szükséges valamennyi kormányzati funkciót. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 

rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 

további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. 

 

 

Javaslom a mellékelt szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet 

megtárgyalását és elfogadását. 

 

 

Bánk, 2021. november 19. 

 

 Tisztelettel: 

 

  Torma Andrea 

  polgármester 

 

 

……/2021.(XI…...) Képviselő – testületi határozati javaslat 

 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában 

lévő, 2653 Bánk, Petőfi út 27. (168 hrsz.) szám alatti helyi védelem alatt álló népi lakóház elnevezése: 

Mari néni háza. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

http://www.bank-falu.hu/
http://www.bank-falu.hu/

