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BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
      KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
../2016. (II….)  

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének módosításáról  
 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 
 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.7.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a következő h)-j) ponttal egészül ki: 
 
„7.§Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el 
      h) fogászati támogatás, 
       i) rendkívüli nevelési támogatás, 
       j) időskorúak jubileumi juttatása.” 
 

 
6. § 

 
Jelen rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba. 

 
 
 
Tüske Gáborné       Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február ….. 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
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J e g y z ő j e 
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Ügyiratszám: 289/1/2016.              5. számú előterjesztés       
                                             
 

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
../2016.(II…..) önkormányzati rendelet indokolása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület utolsó alkalommal a 2015. június 29-én megtartott ülésén módosította a 
képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.7.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ).  
Jelen módosítás összhangot kíván teremteni az önkormányzat által önként vállalt feladatok 
ellátását illetően, mikor is igazodva a szociális rendeleti szabályozáshoz kibővíti az önkormányzati 
önként vállalt feladatok körét. 
 
 
Balatonújlak, 2016. február .. 
 
 

Nagy Gáborné 
jegyző  

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR ŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti és 
egészségi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 
rendelet a mindenkori képviselő-testület és szervei 
működésének részletes szabályait tartalmazza, 
azonban az Alaptörvény szerint az önkormányzati 
rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes, így 
időről időre el kell végezni a szükséges 
módosításokat.  

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
A fentiek alapján a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé 
vált, mert önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem ellentétes, és a valós helyzetet kell tükröznie. A módosítás elmaradása a törvényességi 
felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


