
6.  NAPIREND 

E l ő t e r j e s z t é s 

Kékkút Községi Önkormányzata  Képviselő-testületének   

2018. július 13 -i  rendkívüli nyilvános ülésére  

 

Tárgy: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról. 

Előterjesztő:    Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Előkészítette:   Tóthné Titz Éva aljegyző  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kékkúton 2018. július 1-én időközi polgármesteri választás került lebonyolításra. A választási 

eredmény alapján a megválasztott polgármester Kardosné Csaba Gyöngyi független jelölt lett, 

aki a polgármesteri feladatok ellátását társadalmi megbízatású polgármesterként kívánja ellátni. 

Ezt a jelölt nyilvántartásba vételekor hivatalosan jelezte. 

Tekintettel arra, miszerint a korábbi polgármester a feladatot főállású polgármesterként  látta 

el, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata is ezt tartalmazta, így e 

rendelkezést módosítani szükséges. 

 

„24. § A polgármester tisztségét főállásban látja el.” 

 

 

Tekintettel a fent leírtakra, előkészítésre került a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Az időközi polgármesteri választásokon nyertes jelölt Kardosné Csaba Gyöngyi, a 

polgármesteri feladatokat társadalmi megbízatású polgármesterként kívánja ellátni, ezért a 

Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítani szükséges. 

 

1.§- ban szabályozásra kerül, miszerint a polgármesteri tisztség főállás helyett társadalmi 

megbízatásúként kerül ellátásra.  

2.§-ban a rendelet hatálybalépése került meghatározásra. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe:    …/2018. (…) önkormányzati rendelete  

a  Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete módosításáról 



Társadalmi-gazdasági hatása: A polgármesteri tisztség társadalmi megbízatás keretében történő 

feladat ellátása az önkormányzat takarékos gazdálkodását segíti 

elő. 

Költségvetési hatása:  Az illetmény helyett tiszteletdíj került megállapításra, ezáltal a 

költségvetésben megtakarítás jelentkezik. 

Környezeti, egészségi következményei: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

Egyéb hatása:   Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A változások okán annak aktualizálása. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet megalkotásának 

elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés 

valósulna meg, mely szankciót von maga után. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   - személyi: nincs 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: nincs 

 

 

KÉKKÚT  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

../2018. (….) önkormányzati rendelete  

 

a  Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete 24.§-a helyébe 

következő rendelkezés lép:  

 

„24.§  A polgármester tisztségét társadalmi megbízatású polgármesterként látja el.” 

 

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

 

  

 

 Kardosné Csaba Gyöngyi            Tóthné Titz Éva 

                         polgármester                  jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2018.             

 

         Tóthné Titz Éva 

                        jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 


