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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai felülvizsgálták a hatályos 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletet és több módosítást javasoltak. A 

módosítások jellegére figyelemmel jogtechnikailag lehetőség van arra, hogy ezen 

módosításokra egy rendeletben kerüljön sor. 

 

A fentiek miatt javasoljuk a Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének a 

9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletének módosítását az előterjesztésben szereplő rendel-

tervezet szerint. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztés tartalmazza 

az indoklást. 

 

A módosítás részletes indoklása: 

 

Az időmúlás okán bekövetkezett jogszabályi változások miatt szükséges az rendelet 

módosítása annak érdekében, hogy a felsőbb szintű jogszabályoknak, a jogharmonizációnak 

megfelelhessen és elkerülje a jogalkotó a dupla szabályozást. Tehát jogtechnikai okai vannak 

a rendelet kiigazításának. 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

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

tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet: 

 

 

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatása 

nem mérhető 

Környezeti, egészségi következménye nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló 

hatása 

nincs 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, 

elmaradásának várható következménye 

törvényességi felügyeleti eljárás 

Jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

nem jelent többletet az eddigiekhez 

 

 

Nagyvázsony, 2019. május 23. 

 

Fábry Szabolcs János 

polgármester 
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Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…..) önkormányzati rendelete 

 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VI.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nagyvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) és 143. § (4) bekezdéseiben 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 

9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet alábbiak szerinti módosítását rendeli el: 

 

1.§ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VI.27.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 10. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„10. § (6) A képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjéről a település lakosságát az 

önkormányzat hivatalának hirdetőtábláján elhelyezett hirdetménnyel kell értesíteni. Az 

értesítést a képviselőknek szóló meghívó kézbesítésével egyidejűleg kell megjelentetni.” 

 

2.§ A R. 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„13. § (1) A polgármester feladatai az ülés vezetésével kapcsolatban:  

a) számszerűen megállapítja a képviselő-testület határozatképességét, 

b) név szerint megállapítja a távol lévő települési képviselők számát, valamint azt is, hogy a 

távolmaradásukat bejelentették-e, 

c) megnyitja az ülést, 

d) javaslatot tesz az ülés napirendjére és jegyzőkönyv hitelesítőként egy személyre, 

e) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, 

f) szavazásra bocsátja a kiegészítő és módosító javaslatokat, 

g) szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 

h) megállapítja a szavazás számszerű eredményét és ismerteti a döntést, 

i) a napirendi pontok megtárgyalása után biztosítja a képviselők számára a bejelentések 

megtételét, kérdések feltevését, 

j) az ülés folyamán biztosítja az ülés rendjét,  

k) az ülést berekeszti.” 

 

3.§ A R. 20. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„20. § (2) A személyesen érintett képviselő érintettségének jelzése mellett bejelentheti, hogy 

az adott döntéshozatalban nem kíván részt venni. A képviselő-testület dönt a kizárásról.” 

 

4.§ A R. 21. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„21. § (5) Az önkormányzati rendeletet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kifüggesztés 30 napig tart. A rendeletet az önkormányzat 

internetes honlapján az elfogadását követő 15 munkanapon belül közzé kell tenni. 

 

5. § A R. 23. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„23. § (2) A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

a) a meghívó, 
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b) a jelenléti ív.” 

 

6. § A R. 44. § az alábbiak szerint módosul: 

 

„44. § (1) A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló törvényben foglaltaknak 

megfelelően biztosítja a nemzetiségi önkormányzat(ok) helyiséghasználatát és a működéshez 

szükséges tárgyi eszközöket a Nagyvázsony Kinizsi u. 96. szám alatti községháza és az 

IKSZT Nagyvázsony Petőfi u. 4. sz. alatti épületében. 

(2) Az önkormányzati működés személyi feltételeit az önkormányzat hivatalán keresztül 

biztosítja. 

(3) Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti kapcsolattartást a polgármester 

látja el. 

(4) A nemzetiségi önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok 

ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a 

költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség 

teljesítésével, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő 

szabályokat együttműködési megállapodásban rögzíti. 

(5) A helyi önkormányzat közös önkormányzati hivatala (továbbiakban: helyi önkormányzat 

hivatala) útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez 

szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében a helyi önkormányzat hivatala 

ellátja: 

a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat 

(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések 

jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 

b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a 

döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat; 

c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

iratkezelési feladatokat.” 

 

7. § A R. 1. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

8. § A R. 27. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

9. § A R. 32. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

10. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (VI. 27.) 

rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

     Fábry Szabolcs János  Szinesi Erna Eszter 

polgármester     jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel 2019. ….. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap. 

 

Nagyvázsony, 2019. ……. 

Szinesi Erna Eszter 

jegyző 
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1. melléklet a …/2019. (…) számú önkormányzati rendelethez: 

 

1. melléklet a 9/2013. (VI. 27.) rendelethez 

 

Nagyvázsony Község Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt 

feladatai és kormányzati funkciói 

 

1. Településfejlesztés, településrendezés; a településrendezési eszközök szabályozásával, 

pályázati források segítségével látja el a településfejlesztéssel, településrendezéssel, az 

épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatokat. 

2. Településüzemeltetés; (temető fenntartás, közvilágításról való gondoskodás,  a helyi 

közutak és tartozékainak  fenntartása, közparkok, zöldterületek  és egyéb közterületek  

fenntartása. 

3. Egészségügyi alapellátás; a háziorvosi ellátást a területi ellátási kötelezettséggel 

működő Nagyvázsonyi körzeti háziorvosi szolgálat – egészségügyi vállalkozó útján 

biztosítja. Az önkormányzat működési engedéllyel rendelkező háziorvosi rendelőt tart 

fenn. 

4. A fogorvosi ellátást a nagyvázsonyi székhelyű egészségügyi szolgáltatóval kötött 

feladat ellátási szerződés szerint biztosítja. 

5. A köztisztaság és településtisztaság biztosítása érdekében a hulladékszállításra és 

kezelésére a közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. 

6. Óvodai ellátás; Az óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

neveléséről, nemzetiségi óvodai nevelés ellátás biztosításáról, az óvodai és iskolai 

intézményi étkeztetésről Nagyvázsony, Mencshely, Pula Önkormányzatok 

gondoskodnak. 

7. A közművelődési feladatok ellátását közösségi tér, könyvtári szolgáltató hely 

biztosításával, szervezési tevékenységgel látja el. 

8. Szociális, gyermekjóléti alapellátások, szolgáltatások;  A családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatást a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása útján a VMJV 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona 

intézmény útján biztosítja. 

9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátásokat a Veszprémi 

Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott  szociális intézmény útján biztosítja. 

10.  Helyi adókkal kapcsolatos ügyek, a helyi adókról szóló törvényben kapott 

felhatalmazás alapján  - az adóigazgatási feladatokat az önkormányzat hivatala látja el. 

11. Víziközmű szolgáltatás – ivóvíz ellátás, szennyvízkezelés - víziközmű vagyon 

üzemeltetésére a Bakonykarszt Zrt. –vel üzemeltetési és szolgáltatási szerződéssel 

rendelkezik. 

12. Nemzetiségi ügyek – Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mencshely Képviselő-

testületével kötött együttműködés keretében biztosítja. 

13. Bölcsődei ellátás - Nagyvázsony, Mencshely, Pula Önkormányzatok együttműködés 

keretében gondoskodnak. 
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a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 

(XII. 29.) NGM rendelet alapján 

Alaptevékenységi besorolás 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 Kormányzati funkciók 

kor. funk. száma kormányzati funkció megnevezése 

011130 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

051020 

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

061020 Lakóépület építése 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

084010 

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, 

egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 


