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Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (XI. …...) önkormányzati 

rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

(tervezet) 

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. § 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) 

bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az önkormányzat telephelyei:) 

„c) Leveleki Eszter Üdülő, 2653 Bánk, Tóparti sétány 1.” 

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) 

bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 

(Az önkormányzat telephelyei:) 

„i) Mari néni háza, 2653 Bánk, Petőfi út 27.” 

2. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 5. § (3) 

bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 

(A képviselő-testület a polgármesterre átruházza:) 

„j) településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezési 

eljárás, településkép-védelmi bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása.” 

3. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2021. ………………..-én lép hatályba. 

 

 

Bánk, 2021. november ….. 

 

 Torma Andrea  Dr. Molnár-Fábián Ágnes 

 polgármester  jegyző 
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Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2021. november……-én. 

 

 Dr. Molnár-Fábián Ágnes 

 jegyző  
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1. melléklet 

„2. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) Kormányzati funkció.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 

…../2021. (XI……...) 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 törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III.1.) NKM rendelet előírásai és a Magyar 

Államkincstár elvárásai alapján a szervezeti és működési szabályzatban fel kell tüntetni az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló telephelyeket. 

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 kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) előírja, hogy 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. 

A költségvetési szerv, így az önkormányzat tevékenységeit a rendeletben foglaltaknak megfelelően 

az kormányzati funkciók rendje szerint - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, illetve 

a szakmai alaptevékenységeit a költségvetési szerv alapdokumentumában (szervezeti és működési 

szabályzat) fel kell tüntetni. 

Az önkormányzat által ellátott feladatok felsorolását a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Az önkormányzat telephelyei közül a képviselő-testület döntése értelmében a 2653 Bánk, Tóparti 

sétány 1. szám alatti telephely megnevezése Leveleki Eszter Üdülő megnevezésre módosul, tovább 

az önkormányzat telephelyei kiegészül a Bánk Petőfi út 27. szám alatti telephellyel, Bánki Népi 

Közösségi Ház megnevezéssel. 

A 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 a polgármesterre átruházott, de a hatályos szervezeti 

és működési szabályzat nem tartalmazza: településképi véleményezési eljárás, településképi 

bejelentési eljárás, településképi kötelezési eljárás, településkép-védelmi bírság kiszabásával 

kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása. 

A 3. §-hoz  

Bánk Község Önkormányzata alaptevékenységeinek a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti 

kormányzati funkciószám és - megnevezés szerinti besorolása a szervezeti és működési szabályzatról 
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szóló önkormányzati rendelet 2. mellékletében kerül meghatározásra, melyben felsorolásra kerül 

valamennyi, az önkormányzat által használat funkciószám és megnevezés (un. kofog szám és 

megnevezés). 

A 4. §-hoz  

A rendelet – figyelembe véve, hogy a rendelet-módosítás meglévő állapotokat rögzít – 

2021. ………….-én lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a törvény 

erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 


