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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt (Ötv.) – néhány 
rendelkezése kivételével – 2013. január 1-jétől a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) váltotta fel, ennek 
alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott 
feladatkörben eljárva, szükségessé vált az Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálata. 

A jogszabályok változásának, valamint a jogszabályszerkesztés követelményeinek 
való megfelelés miatt nagyobb számú módosításra és kiegészítésre lett volna szükség, 
ezért javasolom, hogy egy új SZMSZ megalkotására kerüljön sor. 

A hatályos SZMSZ alapelveit a megalkotásra kerülő új rendelet továbbra is ugyan 
úgy megőrzi. A magasabb szintű jogszabályokban szabályozott rendelkezések, 
hivatkozások kikerülnek a rendeletből. Az 2013. március 1-től megváltozott közös 
önkormányzati hivatali ügyintézésnek megfelelően kerültek pontosításra az érintett 
szakaszok, bekezdések.  

A leglényegesebb tartalmi változásokat a polgármesterre átruházott hatáskörök 
nevesítése, valamint a mellékletek és függelékek helyretételét jelenti. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 1. mellékeltként 
csatolt rendelettervezet elfogadására. 
 
 
Eplény, 2013. szeptember 11. 
 
         Fiskál János 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2013. (…) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról,  
és Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(IV.27.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 

A rendelettervezet teljes szövege az 1. mellékletben található.
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Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet 

alkotásáról szóló előzetes hatásvizsgálat 
 

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 jogszabályban feltételezett hatásaihoz 

igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. 

 
(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, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 

II. 
 

Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet módosítása tervezetében (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:.  

 A rendelet felülvizsgálat és új rendelet alkotása elsődlegesen az új 
 önkormányzati törvénynek és a hatályos jogszabályoknak való megfelelést 
 szolgálja. 

  
 A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendeletnek nincsen közvetlen gazdasági és költségvetési hatása. 
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ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
 A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von 
 maga után. 
 

ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló 
 hatása nincsen. 
 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

 
 A hatályos SZMSZ magasabb szintű jogszabály által szabályozott 
 rendelkezéseket is tartalmazott, ezek az új rendeletben már nem szerepelnek. 
 Pontosítottuk továbbá az egyes hatásköri és hatáskör átruházási szabályokat is. 
 A település közös önkormányzati hivatal váltása is indokolta a felülvizsgálatot. 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
 

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi 
szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek adottak. 

 


