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Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Balatonakarattya, 2019. szeptember 10.
Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 11.-ei rendkívüli testületi ülésére.

Tárgy: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.
(X.27.) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester
Előkészítette: Zsapka Beáta kirendeltség-vezető
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselőtestülete által alkotott, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva.
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Az Ör. bevezető részében az Ör. megalkotására felhatalmazó rendelkezéseként megjelölt
jogszabályhely nincs hatályban, annak módosítása szükséges. Az Ör 56. §- ában a képviselői
tiszteletdíj meghatározását, valamint az Ör 67. §-ában a Helyi népszavazás elrebdnelését
megalapozó felhatalmazó rendelkezés ugyanakkor hiányzik. A jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés b) pontjának kivételszabálya alapján önkormányzati
rendelet bevezető része is módosítható.
Az Ör. 58. § (1) bekezdésének b) és c) pontja az alpolgármester és a képviselők számára
lehetővé teszi a bizottság elnökének és tagjainak személyére történő javaslattételt. Ez sérti az
Mötv. 57. § (1) bekezdését, mely alapján erre kizárólag a polgármester jogosult.
Az Ör. 65. § (4) bekezdése a jegyzői tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása
esetére határozza meg a jegyzői feladatok ellátásának szabályait. Ez ellentétes az Mötv. 82. §
(3) bekezdésével, ami a jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű ellátatlansága esetére ad erre
felhatalmazást.
Az Ör. 67. § (2) bekezdésének a képviselő-testület helyi népszavazás kitűzésére vonatkozó
előírása nem pontos. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezéről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 81. §-a helyi
népszavazás kitűzését a képviselő-testület elrendelő határozata alapján a helyi választási
bizottság és nem a képviselő-testület hatáskörébe utalja.
Az Ör. a következő kötelező szabályozási tárgykör vonatkozásában hiányos: Hiányzik a
jegyzőnek az Mötv. 53. § (1) bekezdés k) pontja által előírt, a jogszabálysértő döntésének és
működés jelzésére irányuló kötelezettségére vonatkozó szabályozás.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és a rendeletet
módosítani szíveskedjen.
Matolcsy Gyöngyi
polgármester
……/2019. (IX.11.) önkormányzati határozat tervezet
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VE/53/1199/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívását, és az abban foglaltak
alapján módosította rendeletét.

