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139/2015.(XI.26.) számú előterjesztés

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

A Képviselő-testület 2015. november 26-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 

Készítette:  dr. Papp Judit aljegyző    

Egyeztetve:  dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó. 

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.  

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
  



E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a kormányzati 

funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosítása miatt szükséges. A jogszabályban törlésre került 

a 096020 számú iskolai intézményi étkeztetés COFOG kód, és helyette bekerült a 096015 

gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és a 096025 munkahelyi étkeztetés 

köznevelési intézményben COFOG kód. A változásokat a Szervezeti és Működési Szabályzat 

6. mellékletén is át kell vezetnünk, mert az iskolai étkeztetés normatív támogatásának 

elszámolásakor csak a megfelelő új kódra könyvelt tételek számolhatók el. A változásokat a 

Magyar Államkincstár törzsadattári nyilvántartásába is be kell jegyeztetni. 

Az előterjesztés egyben a rendelet indokolása is.  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.20.) számú 

rendeletében a polgármester részére 2015. évben 6 havi bérének megfelelő összegű 

jutalmat tervezett be. Javaslom a polgármesternek az első félévhez hasonlóan a második 

félévben 3 havi bérnek megfelelő jutalom kifizetését. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet 

módosítani, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Rendeletmódosítási javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakalász Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. 

(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2015. (..) önkormányzati rendeletét. 

 

Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló rendeletben a Polgármester részére betervezett jutalom összegből 3 

havi bruttó bérének megfelelő 1.570e Ft összeg kifizetését elrendeli.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 

Budakalász, 2015. november 18. 

 Rogán László 

 polgármester 



Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2015. (III….) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról  

 

Budakalász Város Önkormányzata az Alaptörvény 32.§ (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 33.§ (1) bekezdés d.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

1.§ 
 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.(III.27.) számú 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „096020 Iskolai intézményi étkeztetés” sor helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, 
 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben”. 

 
2.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2015. november … napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. 

január 1. napjától kell alkalmazni.  

(2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Rogán László       Dr. Udvarhelyi István     

polgármester                                                          jegyző 

 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2015. november 26-ei ülésén fogadta el, 

kihirdetése 2015. november .. -én megtörtént. 

 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 

 
 
 

 



Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló ..../.........(.......) önkormányzati rendeletéhez 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

 

I.         Várható társadalmi hatások 

A döntés nem von maga után társadalmi hatást. 

II.       Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása, hogy 

étkezési normatívát nem kap az önkormányzat. 

III.      Várható környezeti hatások 

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

IV.      Várható egészségi következmények 

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs 

V.        Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet elfogadásával az adminisztratív terhek nem változnak. 

VI.      A  rendelet  megalkotásának  szükségessége,  a jogalkotás   elmaradásának  várható 

következményei 

A rendelet megalkotására a magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés érdekében van 

szükség. 

VII.    A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek biztosítottak. 

 

                             

 

 


