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            ELŐTERJESZTÉS 

                      Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

                          2017.  október 17-i rendkívüli képviselő-testületi ülésére 

 

 

Tárgy: a képviselő-testület szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 

(XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testületi SZMSZ módosításának indoka az Önkormányzat hivatalos Facebook 

oldalának létrehozása az előterjesztésben foglalt javaslat elfogadása esetén. 

 

A lakosság számára az önkormányzat és annak munkája még elérhetőbbé válhat - a jelenlegi 

információs és infokommunikációs szokások figyelembevételével. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály 

előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét tájékoztatni kell. 

A 18. § (1) bekezdés szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást 

csatol. 

 

A rendelet-tervezet, a hatásvizsgálat és az indokolás az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni, és arról dönteni 

szíveskedjen! 

 

Alsózsolca, 2017. október 13. 

 

 

 

 

 

       Marcsikné Orosz Emese 

                                                                                                jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2017. (…….) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

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

 

„(1) Az Önkormányzat 

a) hivatalos megnevezése: Alsózsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat), 

b) székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138., 

c) levelezési címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138., 

d) internetes honlapja: www.alsozsolca.hu 

e) hivatalos Facebook oldala: Alsózsolca Város Önkormányzata.” 

 

2. § 
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Szilágyi László          Marcsikné Orosz Emese 

  polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2017. …………………. napján kihirdetésre került. 

 

  Marcsikné Orosz Emese 

                        jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

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

előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

A (2) bekezdés szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  

 ab) környezeti és egészségi következményeit,  

 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 

bekezdése szerint a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és 

működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 

 

A rendelet módosításának indoka az Önkormányzat hivatalos Facebook oldalának 

létrehozása. 

 

 

A tervezett jogszabálymódosítás hatásai 

 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

A rendeletnek közvetlen költségvetési, gazdasági hatása nincs.  

Társadalmi hatása a lakosság számára az önkormányzatnak és munkájának elérhetővé tétele a 

jelenlegi információs és infokommunikációs szokások figyelembevételével. 

 

2. Környezeti és egészségi következmények  
A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

A rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket nem befolyásolja.  

 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható 

következményei  

A rendeletmódosítás elmaradása jogkövetkezményeket nem von maga után. 

 

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

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

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  

a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

…/2017. (X. …) önkormányzati rendelethez  

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 

bekezdése szerint a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és 

működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 

 

A rendelet módosításának indoka elsősorban a képviselő-testület által megalkotott új szociális 

rendelettel való összhang megteremtése, ezáltal a szervezeti és működési szabályzat 

hatályosítása, másodsorban a képviselő-testület és szervei vonatkozásában vagyonnyilatkozat 

tételre kötelezettek rögzítése. 

 

 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. § 

A rendelet 1. § (1) bekezdésének módosított szövegét tartalmazza. 

 

2. § 

Hatálybaléptető rendelkezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


