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Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek 

intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. 

Kunfehértó Község Önkormányzatának szervezeti és működési rendjét a Képviselő-testület és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza. 

 

Az újonnan megalkotott vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 

9/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az Ügyrendi és 

Idegenforgalmi Bizottság dönt az állandó éjszakai nyitvatartási engedély kiadásáról, ezért 

szükséges kiegészíteni az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság feladatait szabályozó 48. § (1) 

bekezdését. 

 

Az SZMSZ 54. §-a nincs összhangban a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésével, - miszerint a képviselő-testületi 

döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek közeli hozzátartozóját az ügy személyesen 

érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az 

érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a 

képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt határozatképesség szempontjából 

jelenlevőnek kell tekinteni – ezért kell a „hozzátartozó” szövegrészt „közeli hozzátartozó” 

szövegre módosítani. 

 

A fentiek figyelembevételével készítettük elő az SZMSZ-t módosító rendelet-tervezetet. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

Kunfehértó, 2021. szeptember 23. 

 

 

                                                                                            Huszár Zoltán  

                          polgármester sk. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati 

rendelet módosításához 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 
 
Társadalmi-gazdasági hatása:  

A szervezeti – és működési szabályzattal az önkormányzat működése átláthatóvá válik. 

 

Költségvetési hatása:  

A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai nem változnak. 

 

Környezeti, egészségi következményei:  

Nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A rendeletben foglaltak végrehajtása adminisztratív terheket ró az Polgármesteri Hivatalra. 

 

Egyéb hatása:  

Nincs.  

 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

A rendelet megalkotásának szükségességét indokolja 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:  

Törvényességi felügyeleti intézkedés. 

 

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

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges valamennyi feltétel rendelkezésre áll. 
 

 

Kunfehértó, 2021. szeptember 23. 
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Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 29.) önkormányzati 

rendelete 

Kunfehértó Község Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. 

törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés a) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

1. § 

A Rendelet 48. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki: 

"k) dönt a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2021.(IX.29.) 

önkormányzati rendeletben a bizottságra ruházott állandó éjszakai nyitvatartási engedély 

kiadásáról." 

2. § 

A Rendelet 54. §-ban a "hozzátartozó" szövegrész helyébe "közeli hozzátartozó" szöveg lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba és 2021. október 2-án hatályát veszti. 

 

Kunfehértó, 2021. szeptember 29. 

 

 

                     Huszár Zoltán                                                  Kónya Tímea Renáta 

        polgármester                                                                   jegyző   

 

 

Záradék:  

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kunfehértó, 2021. szeptember 30. 

 

 

                Kónya Tímea Renáta 

   jegyző  

 


