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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) módosítására, a nem rég benyújtott 
vis maior pályázat hiánypótlása kapcsán felmerült jogértelmezési problémák miatt 
van szükség. 
 
A képviselő-testület, az Ör.-ben meghatározott feltételek mellett, a polgármesterre 
átruházta a pályázatok benyújtásának hatáskörét azért, hogy rugalmasabban tudjunk 
reagálni a pályázatokra, ne kelljen minden esetben – valójában néha csak formális 
döntés meghozatala miatt – képviselő-testületi rendkívüli ülést összehívni. 
 
A fent hivatkozott pályázat hiánypótlása kapcsán ismét megtapasztalhattuk a 
bürokrácia töretlen virágzását, valamint a jogállam és a jogászállamiság határának 
feszegetését, a józanész és a józanlogika háttérbeszorulását. 
 
A pályázatot kezelő Magyar Államkincstár egyik jogászának álláspontja alapján, a 
pályázat benyújtására vonatkozó átruházott hatáskör nem teszi egyértelművé, hogy a 
polgármester a pályázati kiírásnak megfelelően csatolandó nyilatkozatot is megtegye 
a képviselő-testület nevében. Csak emiatt, a képviselő-testületnek a múlt héten 
rendkívüli ülést kellett tartania. 
 
Az iskolapéldánál maradva, ha azt mondjuk, hogy „beléptünk egy üres szobába”, 
akkor már nem szükséges – sőt a magyar nyelv szerint helytelen – hozzátenni, hogy 
„ott nem találtunk semmit”. 
Ennek ellenére, a fenti eset ismeretében, javasolom az Ör. 7. § a) pontjának a 
kiegészítését. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet 
megalkotására. 
 
 
Eplény, 2016. szeptember 20.  
 
 
         Fiskál János 
  
  



Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (...) önkormányzati rendelete  

 
Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„a) dönt az önkormányzatok, önkormányzati költségvetési szervek részére 
kiírt pályázat benyújtásáról, beleértve a vis maior pályázatot is, továbbá a 
pályázati kiírásnak vagy útmutatónak megfelelően csatolandó 
dokumentumokat benyújtja, és a pályázattal kapcsolatban mindazokat a 
nyilatkozatokat megteszi, amit törvény nem utal a képviselő-testület át 
nem ruházható hatáskörébe.” 
 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  Jegyző 

 
 
 
  



Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

.../2016. (…) 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (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: A módosításnak nincs különösebb 

társadalmi hatása, mivel egy már átruházott hatáskörnek csak 
értelmező kiegészítéséről van szó a Tervezetben. 

ab) A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásai: A módosításnak nincs 
gazdasági és költségvetési hatása. 

ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A Tervezetben 
foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti 
és egészségi következményei, eltérései nincsenek. 

ad)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A Tervezet a 
jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

  
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei:  



A jogalkotásnak az egyes, átruházott hatáskörben benyújtható pályázatok 
esetében van csak szerepe, kizárólag jogértelmezési szempontból, a 
pályázatot befogadó szervek irányába. 

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek:  
A Tervezet elfogadása esetén az módosított rendelet alkalmazása a jelenlegi 
szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. 

 

 


