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Tisztelt Képviselő-testület!
Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosítását indítványozom, annak érdekében, hogy a település érdekét szolgáló
pályázatokon való részvételhez szükséges sürgős döntések, szerződések megkötése
a javasolt korlátok között a polgármester hatáskörébe kerüljenek át.
Több olyan eset is volt már, amikor a képviselő-testület döntött a pályázaton való
indulásról, de a kapcsolódó szerződések pontos szövegezése objektív okok miatt
nem állt még rendelkezésre a döntés időpontjában és emiatt ismételten képviselőtestületi ülést kellett sürgősséggel összehívni.
A javaslat alapján a polgármester dönthetne az önkormányzatok, önkormányzati
költségvetési szervek részére kiírt pályázat benyújtásáról, a költségvetési rendeletben
meghatározott feladatok, beruházások, felújítások körében, ha a pályázati kiírás
szerinti önrész a kettő millió forintot nem haladja meg, valamint a pályázat
benyújtásához szükséges szerződés megkötéséről abban az esetben, ha a
költségvetési rendelet a fedezetet tartalmazza.
Az üzleti vagyonba tartozó vagyontárgyak körében eddig is átruházott jogkör úgy
módosulna, hogy a képviselő-testületi határozattal értékesítésre vagy hasznosításra
kijelölt, vagy a letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítése esetében, ha
az ingatlanok értéke nem haladja meg a nemzeti vagyonról szóló törvényben
meghatározott versenyeztetésre vonatkozó értékhatárt, a képviselő-testület
szerződéskötésre vonatkozó hatáskörét- az értékesítésre vagy hasznosításra
meghatározott feltételek keretei között-, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel, a
polgármesterre átruházza.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
rendeletet megalkotni szíveskedjék.
Eplény, 2014. június 25.
Fiskál János

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (…) önkormányzati rendelete
Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 1. §
tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva,
a 2-3. § tekintetében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a
következőket rendeli el:
1. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.
(IX.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 7.§-ának a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) dönt az önkormányzatok, önkormányzati költségvetési szervek részére
kiírt pályázat benyújtásáról,
aa) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok, beruházások,
felújítások körében, továbbá
ab) ha a pályázati kiírás szerinti önrész a kettő millió forintot nem haladja
meg,
ac) a pályázat benyújtásához szükséges szerződés megkötéséről
az ab)-ac) pont szerinti esetben, ha a költségvetési rendelet a fedezetet
tartalmazza.”
(2) Az Ör. 7.§-a a következő m) ponttal kiegészül:
„m) dönt a Képviselő-testület által elhatározott önkormányzati
rendezvények létrehozásához szükséges szerződések megkötéséről, az
Önkormányzat költségvetési rendelete által meghatározott keretek
között.”
2. § (1) Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(IV.27.)

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vör.) 4.§ (1 ) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítésére – az
Nemzeti vagyonról szóló törvényben- leírt szabályok alkalmazásával – a
képviselő-testület jogosult.”
(2) Az Vör. a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Képviselő-testület az üzleti vagyonba tartozó vagyontárgyak
körében:
a) a képviselő-testületi határozattal értékesítésre vagy hasznosításra kijelölt,
vagy
b) a letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítése esetében, ha
az ingatlanok értéke nem haladja meg a nemzeti vagyonról szóló
törvényben meghatározott versenyeztetésre vonatkozó értékhatárt, a
Képviselő-testület szerződéskötésre vonatkozó hatáskörét- az értékesítésre
vagy hasznosításra meghatározott feltételek keretei között-, utólagos
tájékoztatási kötelezettséggel a polgármesterre átruházza. Egyébként az
üzleti vagyon elidegenítésére a Képviselő-testület jogosult.”
3. §

A Vör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vagyontárgyak hasznosítására a 4. § (1a) bekezdésben
meghatározottak kivételével a Képviselő-testület jogosult.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fiskál János
polgármester

dr. Mohos Gábor
jegyző

Záradék:
A fenti rendelet hatályba lépésének napja: 2014. ……
A rendeletet 2014. ………. …. napjával kihirdettem.
Veszprém, 2014………………
dr. Mohos Gábor
jegyző

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról, továbbá az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendeletek módosításáról
.../2014. (…) önkormányzati rendelet
előzetes hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás
elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételeket”.
II.
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló
önkormányzati
rendeletek
módosításáról
szóló
rendelettervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat.
17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők.
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
aa) A tervezet társadalmi hatásai: Új hatást e téren a módosítás nem keletkeztet.
ab) A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásai: Módosulás e téren nem következik
be,- csak a hatáskör gyakorlója változik.
ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: nincsenek.

ad) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Képviselő-testület elé nem kell újra beterjeszteni a már
megtárgyalr és jóváhagyott jogügyletek szerződéseinek szövegét.
2.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás
elmaradásának várható következményei:
A Képviselő-testület rendszeres ülései között felmerülő szerződések
rugalmasabb megkötése,- rendkívüli ülések számának csökkenése.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

