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Tisztelt Képviselőtestület !
A tervezet

indokolása

Az 1–4. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez
Az 1. §-hoz
A rendeletmódosítás indoka, hogy a képviselőtestület a helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 5/2007. (IV.1.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezte
és új rendeletet alkotott ugyanezen tárgykörben. A helyi kitüntetések, díszpolgári cím
adományozásáról és a kiváló tanulók elismeréséről szóló 8/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendeletre
szükséges hivatkozni az SZMSZ 5. §-ában a fentiek szerint.
A 2. §-hoz
Lakhegy Község Önkormányzata a Baki Intézményfenntartó Társulás helyett a Bocföldei Szociális
Intézményfenntartó Társulásban vesz részt, amely módosítás SZMSZ-ben való átvezetése eddig
elmaradt (SZMSZ 37. § f. pontja).
A 3. §-hoz
A rendelet 1. és 6. mellékleteinek módosítása szükséges a Bocföldei Szociális Intézményfenntartó
Tárulásra történő hivatkozással.
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba lépését szabályozza.
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A rendelet tervezete
Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2021. (XI...) önkormányzati rendelete a
Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és
d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
Az önkormányzat képviselőtestülete „Lakhegy Díszpolgára” címet, és „Lakhegy községért”
kitüntetést adományoz. Az elismerések adományozására vonatkozó szabályokat a helyi kitüntetések,
díszpolgári cím adományozásáról és a kiváló tanulók elismeréséről szóló 8/2021. (VII. 15.)
önkormányzati rendelet tartalmazza.”
2. §
Az R. 43. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat az alábbi társulásokban vesz részt:)
„f) Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás”
3. §
(1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. §
Ez a rendelet 2021. november 6-án lép hatályba.

Ujvári Katalin polgármester

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
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1. melléklet
1. A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Támasz Alapszolgáltatási
Intézményre átruházott hatáskörök”
2. melléklet
1. A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Bocföldi Szociális Intézményfenntartó Társulás” sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(
Társulás neve

beosztása
Delegált személy neve

Lakcíme)

Ujvári Katalin

polgármester

Csiszár Zoltán

alpolgármester

Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás

Lakhegy,
Lakhegy,

Petőfi
Petőfi

u.165
u.

43.

”
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az
alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.
Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:
Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2021.(XI...) önkormányzati rendelet-tervezete
Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:
1. Társadalmi-gazdasági hatása: nincs
2. Költségvetési hatása: nincs
3. Környezeti, egészségi következményei: nincs
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
5. Egyéb hatása: nincs.
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletmódosítás indoka, hogy a képviselőtestület a helyi
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/2007. (IV.1.) önkormányzati rendeletét
hatályon kívül helyezte és új rendeletet alkotott ugyanezen tárgykörben. A helyi kitüntetések, díszpolgári cím
adományozásáról és a kiváló tanulók elismeréséről szóló 8/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendeletre
szükséges hivatkozni az SZMSZ 5. §-ában a fentiek szerint. Továbbá Lakhegy Község Önkormányzata a Baki
Intézményfenntartó Társulás helyett a Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulásban vesz részt, amely
módosítás SZMSZ-ben való átvezetése eddig elmaradt.
7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyeleti eljárás.
8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: a már meglévő ügyintézői háttér elegendő
- szervezeti: a hivatal szervezeti keretein belül
- tárgyi: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges
- pénzügyi: nincs
Egervár, 2021. 11. 03.
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