
Beleg Község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

7543 Beleg, Kossuth utca 97. 

Tel.: 82/385-454 

E-mail: hivatal@beleg.hu 
 

E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2018. január 29.-i ülésére 

 

Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében az 

(1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc 

napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a 

további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a 

helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, 

általános és időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell 

vizsgálni.  

A szervezeti és működési szabályzat 5. melléklete határozza meg a települési önkormányzat 

és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás tartalmát.  

Az együttműködési megállapodás felelősségi rendre vonatkozó részét a közös hivatal 

személyi állományának változása miatt szükséges módosítani.  

 

A szervezeti és működési szabályzat 3. melléklete, a képviselő-testület döntésének 

megfelelően kiegészül az idősek világnapjára nyújtott támogatással, valamint a karácsonyra 

nyújtott élelmiszert tartalmazó támogatással, melyek odaítélése tekintetében a polgármester 

dönt. 

 

Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (I. …..) 

önkormányzati határozata Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 

 

A képviselő-testület Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

A fent elmondottakra tekintettel szükségessé vált a szervezeti és működési szabályzat 

módosítása. 



Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: a hatáskörök megfelelő helyre történő telepítése elősegítik az ügyek 

hatékonyabb és gyorsabb megoldását. 

 gazdasági és költségvetési hatása: nem releváns. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: 

 nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 nem releváns. 

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet módosítása a hatáskörök, valamint a jogszabályi környezet változása 

következtében szükséges. 

 a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

Javasolom a beterjesztett módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Beleg, 2018. január 23. 

 

 

 Tamás Csaba 

 polgármester 
 


