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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) szerint a képviselő-testület az alakuló vagy azt követő ülésén megalkotja 
vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. 
 
Az Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (SzMSz) módosítása több ponton vált 
indokolttá: 
 
A tervezet 1-2. §-a olyan hatásköröket ruház át a polgármesterre, amelyek a 
hatékonyabb működést segítik elő, a rendkívüli képviselő-testületi ülések 
összehívása helyett a polgármestert ruházzák fel hatáskörrel. A pályázatok 
benyújtására és a szerződések megkötésére vonatkozó hatáskörben az értékhatár az 
eddigi 2 millióról 5 millió Ft-ra emelkedik a tervezet szerint. 
 
A tervezet 3. §-a nevesíti azokat a hatásköröket, amelyeket a képviselő-testület más 
rendeleteiben ruházott át a polgármesterre. A polgármester hatásköre ezzel nem 
bővül,- a változás arra terjed ki, hogy ezeket a hatásköröket az SzMSz eddig nem 
nevesítette. 
 
A tervezet 4. §-a az önkormányzati képviselő tevékenységét szabályozza, amelyre 
vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló törvény helyett 2014. október 12. 
óta a Mötv. hatályos. A képviselői tiszteletdíjról az SzMSz tartalmaz rendelkezést. 
Összegét havi 25 000,- Ft-ban javasolom megállapítani. 
 
Egyebekben a Szervezeti és működési szabályzat változatlanul hagyására teszek 
javaslatot. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
rendeletet megalkotni szíveskedjék. 
 
Eplény, 2014. október 22. 
 
 
         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 
 
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, 
a 2. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 4. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva 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 (továbbiakban: Ör.) 7. § f) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

  „f) a közbeszerzési eljárást megindító döntés kivételével, az 
Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljár és dönt a közbeszerzési 
ügyben,”  

      (2)  Az Ör. 7. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „l)  dönt a településrendezési eszközök módosításához érkező vélemények 

elfogadásáról,” 
 
2. §    Az Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „8. § A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 

dönt: 
a) pályázat benyújtásáról, ha az Önkormányzatot terhelő 

kötelezettségvállalás az 5 millió forintot nem haladja meg,  
b) szerződés megkötéséről, ha az Önkormányzatot terhelő 

kötelezettségvállalás az 5 millió forintot nem haladja meg,  
 feltéve, ha a döntés szükségessége két, a munkatervben meghatározott 

képviselő-testületi ülés között merült fel, és a döntés meghozatala a 
következő munkatervben meghatározott képviselő-testületi ülés 
időpontjáig nem halasztható.” 

 
3. §   Az Ör. a következő 8/A. §-sal kiegészül: 
 „8/A. § A Képviselő-testület a hatáskörei közül rendeleteiben a 

következőket ruházza át a polgármesterre: 
 A polgármester dönt 



a) a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott 
aa) a járda, árok, a közforgalom számára megnyitott terület, a közterület 

tisztántartásával, 
ab) az építési tevékenységgel kapcsolatos szennyezés elhárításával, 
ac) a parkolók tisztántartásával és  
ad) a hóeltakarítással 
kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben, 

b) a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásával 
kapcsolatos eljárásban, 

c) a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott, a közterületen rendezvény tartásával kapcsolatos 
önkormányzati hatósági ügyekben, 

d) a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott, a pályázat kiírásával, a támogatási szerződés 
megkötésével, a felhasználás ellenőrzésével, az elszámolás határidejének 
meghosszabbításával kapcsolatos ügyekben, 

e) a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott, 
ea) a közterület használati engedély kiadásával, visszavonásával, 
eb)  a közterület használat megtiltásával, 
ec) a közterület használat szabályai szerinti kötelezésről szóló döntés 

meghozatalával 
ed) a hatósági szerződés megkötésével 
kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben, 

f) az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott, 
fa)  az ingó vagyon feletti tulajdonjog átruházásával, 
fb) a korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyontárgyak 

elidegenítésére vonatkozóan a vevő kijelölésével és a tulajdonjog 
átruházására irányuló szerződés kötésével, 

fc) a behajthatatlan követelések törlésével 
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról, 

g) a jelképekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, a község 
neve és címere használatának engedélyezésével kapcsolatos 
önkormányzati hatósági ügyekben, 

h) a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, 
ha)  a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapításával, 

megszüntetésével, a támogatás visszafizetésére kötelezéssel , 
hb)  a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezéssel, 
hc) a hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetésének támogatásával 
kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben.” 
 



4. §   Az Ör. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
   „47. § (1) A települési képviselőnek a Képviselő-testület munkájában való 

részvételére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
rendelkezései az irányadóak.  

   (2) A települési képviselő önkormányzati ügyekben felvilágosítás kérésével 
kapcsolatos jogosítványaira a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény rendelkezései az irányadóak. 

   (3)  A települési képviselő bizottsági ülésen tanácskozási joggal való 
részvételére, a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalásával 
kapcsolatos javaslattételi jogosultságára a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

   (4) A települési képviselő – az önkormányzat bizottsága vagy a 
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntésének felülvizsgálata 
kezdeményezésére irányuló – jogosultságára a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 

   (5) A települési képviselőnek a képviselői munkájához szükséges 
tájékoztatással kapcsolatos jogosultságára a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezdései az irányadóak.  

   (6) A települési képviselő fogadóórát tarthat. 
  (7) A települési képviselőt tevékenysége elismeréseként tiszteletdíj illeti 

meg. A képviselői tiszteletdíj összege havi 25 000,- Ft.” 
 
5. §  (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 (2) Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 
1/2004. (I. 29.) önkormányzati rendelete. 

 

 
Fiskál János dr. Mohos Gábor 
polgármester  jegyző 

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

 dr. Mohos Gábor 
 jegyző 

 
 
 

 



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

önkormányzati rendelete 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 szóló önkormányzati rendelete 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: 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. A képviselő 
tiszteletdíj emelésének fedezetét az önkormányzat költségvetésében 
biztosítja. 

ac)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei: nincsenek. 
ad)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 A Képviselő-testület elé nem kell beterjeszteni a már elindított 

közbeszerzési eljárásról szóló döntést, az átruházott hatáskörben a 
polgármester által eldöntendő ügyeket. 



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

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 

 


