
 

ELŐTERJESZTÉS 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. július 9.-én tartandó nyilvános ülésére 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Előterjesztő: Tóth János Zoltán polgármester 

Előkészítette: Lutár Mária jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/1162/2019. számon törvényességi felhívással élt 

Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. 

(XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) felülvizsgálata során feltárt 

jogszabálysértések miatt. 

 

A törvényességi felhívás szerint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM 

rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a jogszabály normatív tartalmú rendelkezéseit a jogszabály 

és mellékletei tartalmazzák. Az Ör. több paragrafusa függelékre utal. A függelék a 

normaszövegben történő hivatkozás alapján nem lehet a jogszabály része.  

 

Az Ör. 69. § (2) bekezdésében a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, 

illetve akadályoztatása esetén történő más jegyző megbízására vonatkozó polgármesteri 

eljárás szabályozása törvénysértő. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. 

törvény 251. §-a alapján a jegyző csak a kormányhivatal vezetője által történő kinevezés 

esetén, másik jegyző helyettesítése céljából létesíthet további egy közszolgálati jogviszonyt.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 49. § (2) bekezdésében előírtakat sértve az Ör. nem tartalmazza a személyes érintettség 

bejelentésének elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket.  

 

A törvényességi felhívásban foglaltak szerint az Ör. felülvizsgálatát elvégeztük, és elkészítettük 

a módosító rendeletet, mely a függelékre utaló részeket hatályon kívül helyezi, módosítja a 

jegyző helyettesítésére vonatkozó rendelkezést és szabályozza a személyes érintettség 

bejelentésének elmulasztása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására. 

 

Hegymagas, 2019. június 21.  

 

 

Tóth János Zoltán 

    polgármester 

 

 

 

 



Általános indokolás 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt Hegymagas Község 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.15.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata során feltárt jogszabálysértések miatt. 

 

Részletes indokolás 

1. § 

A jegyző helyettesítésére vonatkozó módosító rendelkezést tartalmazza. 

 

2. § 

A személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén alkalmazandó 

jogkövetkezményeket szabályozza 

 

3. § 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a következők: 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

nincs. 

2. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

3. Egészségi követelmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

nincsenek. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást bocsátott ki a jogszabálysértő 

rendelkezések hatályon kívül helyezése, módosítása szükséges. 

A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását vonja 

maga után. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 
 



Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2019. (…..) önkormányzati rendelete 

Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(tervezet) 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.15.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 69. § (2) bekezdése helyébe következő 

rendelkezés lép:  

 

„69. § (2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 

esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat 

hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a székhely település polgármestere a közös hivatalt 

alkotó önkormányzatok polgármesterinek egyetértésével a Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási 

ügyintézőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a Közös 

Önkormányzati Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor a székhely település polgármestere a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezései szerint jár el.” 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet  

 

a) 5. §-ában „A képviselők aktuális névjegyzékét a rendelt 1. függeléke tartalmazza.” szöveg. 

b) 49. §-ában „A hatályos rendeletek jegyzéke e rendelet 2. függeléke” szöveg. 

c) 62. § (2) bekezdésében „A települési képviselők fogadóórájának időpontjait e rendelet 3. 

függeléke tartalmazza." szöveg. 

d) 65. § (2) bekezdésében „A bizottság tagjainak névsorát a 4. függelék tartalmazza.” szöveg.  

e) 71. § (2) bekezdésében a „mely jelen rendelet 5.  függeléke.” szöveg. 

f) 81. § (4) bekezdése. 

 

 

 

Tóth János Zoltán              Lutár Mária 

  polgármester           jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2019.……………. 

   

Lutár Mária 

   jegyző 

 

 
 


