
TERVEZET 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (….) 

önkormányzati rendelete a Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének feladat- és hatáskörében 

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

hatáskörében, eljárva Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselőtestülete és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 

1.§ A Rendelet 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

9. §. 

(1) A Képviselő-testület rendes ülést – július és augusztus hónapok kivételével – évente 8 

alkalommal tart az éves munkatervének megfelelően. A rendes ülés minden hónap utolsó 

hetében, lehetőség szerint szerdai napon kerül megtartásra.  

 

2.§ A Rendelet 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

(2) A Képviselő-testület üléseinek helye: Községháza épülete (Gyöngyössolymos, Szabadság 

u. 139.). A polgármester jogosult más helyszínre, kihelyezett testületi ülést összehívni. 

 

3.§ A Rendelet 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

12. § 

 

 (2)  Rendkívüli ülést hív össze a polgármester, ha azt 

a) szükségesnek tartja, vagy 

b) jogszabály kötelezővé teszi, így különösen 

ba) a települési képviselők egynegyedének, 

bb) a képviselő-testület bizottságának 

bc) a kormányhivatal vezetőjének írásbeli indítványára.  
Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, aki a rendkívüli ülést annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül köteles összehívni. 

 

4.§ A Rendelet 12. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(3) A 12.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltakon kívül bármely képviselő, továbbá a jegyző is 

írásban indítványozhatja képviselő-testületi ülés összehívását a polgármesternél. Ez esetben az 

ülés összehívására irányuló indítványt az ülés tervezett időpontját megelőzően 15 nappal a 

polgármesterhez kell írásban benyújtani. A kezdeményezéshez csatolni kell az ülés időpontjára 

és napirendjére vonatkozó javaslatot, a napirendhez kapcsolódó előterjesztést. Az ülés 

napirendjére vonatkozó javaslat interpellációt és kérdést nem tartalmazhat. 

 
 

 



5.§ A Rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

" 1.számú melléklet a 12/2015.(X.30.) önkormányzati rendelethez 

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE 

I. A Polgármesterre átruházott hatáskörök: 

a. Dönt az 500.000,- Ft bruttó összeget meg nem haladó önkormányzati tulajdonú forgalomképes 

vagyontárgyak értékesítéséről. 

b. Gyakorolja az önkormányzati tulajdonú helyiségek tekintetében a bérbeadói jogokat. 

c. Megköti a közterülethasználati szerződéseket. 

d. A kiadási előirányzatok között 1.000.000,- Ft összeg értékhatárig átcsoportosíthat. 

e. Engedélyezi a községi jelképek használatát. 

f. Dönt a bruttó 5.000.000,- forint összeget meg nem haladó szerződések megkötéséről, 

fejlesztési, felújítási munkák kivitelezésének módjáról, a kivitelező kiválasztásáról.  

g. Elbírálja a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás iránt beadott kérelmeket. 

h. Elbírálja a települési támogatás iránti kérelmek közül a Temetési támogatás és a 

Családalapításai támogatás iránti kérelmeket. 

 

 

II. A Szociális-, Kulturális-, Oktatási- és Sportbizottságra átruházott hatáskörök: 

a. Elbírálja a Bursa Hungarica pályázatokat. 

b. Elbírálja a települési támogatás iránti kérelmeket közül az Eseti és Rendkívüli települési 

támogatás iránti kérelmeket.  

c. Dönt a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetéséről. 

 

III. A Pénzügyi Bizottság: 

a. Megállapítja az önkormányzati intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési 

díjakat." 

 

 

6.§ A Rendelet 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

1. számú függelék a 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 

 

A Képviselő-testület névsora 

 

Asztalos Miklós Polgármester 

Dr. Füleki Tibor Alpolgármester 

Babiczki László képviselő 

Kis Csaba képviselő 

Lukács László képviselő 

Sárkány András Ferenc képviselő 

Szabó Zsolt Imre képviselő 

 

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai: 

 

Elnök: Babiczki László 

Képviselő- testületi tag: Sárkány András Ferenc 

Külsős tag: Szanyi Tamás 

 



 

 

Szociális-, Kulturális-, Oktatási-, és Sportbizottság tagjai: 

 

Elnök: Kis Csaba 

Tag: Lukács László 

Tag: Sárkány András Ferenc 
 

 7.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követően hatályát veszti.  

 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 30. 

 

 

Asztalos Miklós                dr. Behan Anett Éva 

Polgármester        Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

…./2022. (.....) önkormányzati rendelete 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő- testülete és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A Képviselő- testület 2015. szeptember 30-án tartott ülésén alkotta meg a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletet. Jelen módosítás 

megalkotása során a Képviselő- testület rendes és rendkívüli ülése összehívása feltételeinek 

pontosítására került sor, aktualizálásra kerül a rendelet – tervezetben a Képviselő – testület 

névsora az aktuális tisztségviselők szerint, valamint a megalakult bizottságok tagjai és a 

bizottság feladatai is, a polgármesterre átruházott hatáskörök is.  

A módosítással eleget tesz a Képviselő-testület a Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály HE/TFO/00260-1/2022. számú törvényességi 

felhívásban foglaltaknak is.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

…./2022. (…...) önkormányzati rendelete 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő- testülete és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

 Az 1. §- 6.§- tartalmazza a módosító rendelkezéseket. 

 

A 7.§  a hatályban lépésről rendelkezik. 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 30. 

 

        dr. Behan Anett Éva 

         Jegyző 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a 

jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés 

alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 

 

A rendelet tervezet címe: Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő – 

testületének…./2022. (……) önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Község 

Önkormányzata Képviselő- testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 



Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: Az Önkormányzat és szervei 

működőképességének alapja, hogy az Önkormányzat meghatározza a működésére vonatkozó 

szabályokat 

 

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet 

megalkotásának. Közvetetten azonban az egyes pályázati támogatások céljuk szerint hatással 

lehetnek a környezetre  

 

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi 

következménye nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív 

terheket tekintve nincs számottevő – a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeletet 

meghaladóan - hatása.   

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn e 

kérdéskörök helyi szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései 

között. 

 

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

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi 

észrevétel 

 

 

 


