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15/2020. (II.27.) számú előterjesztés 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. február 27-ei rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának, valamint a Képviselő-

testület munkatervének módosítására   

 

 

Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 

 

Készítette:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve: dr. Deák Ferenc jegyző 

 

Tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Társadalmi Szolidaritás és Humán ügyek Bizottsága 
 Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy:  Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának, valamint a Képviselő-testület 

munkatervének módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a munkaterv módosítása teszi szükségessé. A testületi 
ülések napját csütörtöki napról szerdára hozzuk előre. Rendeletbe foglaljuk a két közmeghallgatást is.  
 
A testület a 2020. éves munkatervét tavaly decemberi ülésén fogadta el. A módosítás az ülések időpontját 
érinti.  
 
Melléklet:  rendelet-tervezet 
 2020. évi munkaterv javaslat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak egyben a rendelet 
indoklása is. 
  
A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 
 
Rendeletalkotási javaslat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete megalkotja önkormányzati rendeletét, a Képviselő- 
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására.  
 
Az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
Normatív határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (II….) normatív határozata a Képviselő-testület 

2020. éves munkatervéről szóló határozat módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervéről szóló 

210/2019.(XII.13.) KT. számú határozatának mellékletét  - az ülések időpontjának tekintetében – az alábbiak 

szerint módosítja: 

2020. március 25. (szerda) 

2020. április 22. (szerda) közmeghallgatás 

2020. április 29. (szerda) 

2020. május 27. (szerda) 

2020. június 24. (szerda) 

2020. szeptember 30. (szerda) 

2020. október 14. (szerda) közmeghallgatás 

2020. október 28. (szerda) 

2020. november 25. (szerda) 

2020. december 16. (szerda) 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budakalász, 2020. február 17. 

                                                                         dr. Göbl Richárd  
                                                                          polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.(III.27.) számú 

rendeletének 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 (a továbbiakban: R) 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„A Képviselő-testület rendes üléseit minden hónap utolsó szerdai napján tartja. A képviselő-testület 
évente legalább 10 ülést tart. December hónapban a rendes ülés időpontja a karácsonyt megelőző 
hét szerdai napja.” 

2.§ 

A R 23.§ (5) bekezdés, a 24.§ (2) bekezdés, a 36.§ (4) bekezdés „Lakosságszolgálati és Szervezési 

Iroda” szövegrész helyébe, a következő rendelkezés lép: 

„Jogi- és Szervezési Iroda” 

3.§ 

A R 26.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A képviselő- testület évente két alkalommal közmeghallgatást tart.” 

 

4.§ 

 

A R 3. melléklete I. pont címében az „Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság”, a IV. pont címében a 

„Népjóléti Bizottság” szövegrész helyébe a „Társadalmi Szolidaritás és Humán ügyek Bizottsága” 

szöveg lép. 

5.§ 

 

A R 3. melléklete II. pont címében az „Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság”, szövegrész 

helyébe a „Pénzügyi és Gazdasági Bizottság” szöveg lép. 

6.§ 

A R. 3. melléklet I. pontja a következő 8. alponttal egészül ki: 

„Dönt a civil- és sportszervezetek, egyházi és nemzetiségi támogatások pályázati kiírásáról, és 

elbírálja a beérkezett pályázatokat.” 
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Záró rendelkezés 

7. § 

 

 (1) A R. 2. melléklet V. pont 2. alpontja hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet 2020. február 29. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc 
 polgármester jegyző 
 

 

Záradék: 

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2020. február 27. napján tartott ülésén fogadta el, 

kihirdetése 2020. február 28. napján megtörtént. 

 

dr. Deák Ferenc  

jegyző 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosító rendeletének 

Előzetes hatásvizsgálata 

 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése 

során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a 

jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett 

hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi 

rendelet előzetes hatásvizsgálata. 

 
1. A Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 

Társadalmi hatás:  A módosításnak nincs társadalmi hatása. 
Gazdasági hatás:  Nem várható. 
Költségvetési hatása: Nincs 
 

 
2. A Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

Nincs. 
 
 
3. A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

Nincs. 
 
 
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 

A rendelet megalkotására a helyi szabályozás módosítása miatt kerül sor. 

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

 
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 
további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 


