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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2020. február 11-i testületi ülésére. 

 

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Előkészítette: Sifkovitsné Kiss Krisztina pénzügyi ügyintéző 

 

 

          Jogszabállyal nem ellentétes 

        

                                                                                                 Dr. Szabó Tímea 

                                                                                                             jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzat által használt kormányzati funkciókat Kékkút Község Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete tartalmazza.  

Az SZMSZ legutóbbi, az önkormányzati választást követő módosítása vonatkozásában a 

változások törzskönyvi nyilvántartásba vétele során a Magyar Államkincstár a jelenleg a 

mellékletben szereplő kormányzati funkciókkal kapcsolatban jelezte, hogy a „Vállalkozási 

tevékenységek kiadásai és bevételei” kormányzati funkció tiltott, az SZMSZ-ben és a 

törzskönyvi nyilvántartásban nem szerepelhet, így törlése szükségessé vált. 

 

Ezen kívül Kékkút Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1§ b) 

bekezdésében szereplő székhelye pontosítása szükséges. 

 

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

módosítása. 

 

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

 

 

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

alapján: 

 

A rendelet-tervezet címe:         Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

                                                …/2020.(...) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs. 

Költségvetési hatása:  Nincs  

Környezeti, egészségi következményei: Nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 



Egyéb hatása:   Nincs 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Jogszabályi megfelelés. 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet 

megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként 

jogszabálysértés valósulna meg, a felügyeleti szerv 

törvényességi észrevételét vonná maga után. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   

- személyi: nincs. 

- szervezeti: nincs. 

- tárgyi: nincs. 

- pénzügyi: nincs. 

 

INDOKOLÁS 

 

Kékkút Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő Vállalkozási 

tevékenységek kiadásai és bevételei kormányzati funkció tiltott, hatályon kívül helyezése vált 

szükségessé. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1§ b) bekezdésében 

szereplő székhelye pontosítása szükséges. 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2020. (…...) önkormányzati rendelete  

a Kékkút Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

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

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

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

és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

SZMSZ) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) székhelye 8254 Kékkút, Fő utca 5.” 

 

2.§ Hatályát veszti az SZMSZ 1. melléklet 41. pontja.  

 

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

 

 

  Kardosné Csaba Gyöngyi                                                             Dr. Szabó Tímea 

            polgármester                                                                               jegyző 

 

Kihirdetés napja: 2020. február  

 

                                                                                                   Dr. Szabó Tímea 

                                                                                                            jegyző 


