
Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(III..) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 11/2013.(VI.4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

GecseKözség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Gecse Község önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) XXIV. alcíme és 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„XXIV.  Helyi népszavazás  

47. § (1) A helyi népszavazás lebonyolításának eljárási szabályai tekintetében a 

választási eljárásról, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a népszavazást, ha azt a választópolgárok 25 

%-a kezdeményezte.” 

 

2. § A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 Istenes Gyula Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. március  

 

 

  Pfilfné Bagics Judit 

  jegyző 

 

  



1. melléklet a /2015.(III..) önkormányzati rendelethez 

 

1.) A képviselő-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben foglalt hatáskörei közül az alábbiakat a polgármesterre átruházza: 

 

a) települési támogatás 

b) szociális étkeztetés 

c) köztemetés 

 

2.)  A képviselő-testület a tulajdonosi jogok gyakorlása köréből az alábbi hatáskörét a 

polgármesterre átruházza: 

 

a) Az ingó és ingatlan vagyon tulajdonjog-változással nem járó egyéb módon 

történő hasznosítása 

 

3.)  A képviselő-testület a közterület használatáról és a közterületek rendeltetéstől eltérő 

használatának szabályozásáról szóló 7/2007.(IV.6.) önkormányzati rendeletben 

meghatározott engedélyezéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre átruházza.  

 

4.) A képviselő-testület a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) 

bekezdésében meghatározott, a társulási megállapodásban kijelölt helyi önkormányzat 

képviselő-testülete által meghozandó rendelet megalkotásához szükséges önkormányzati 

képviselőtestületi hozzájárulás hatáskörét a polgármesterre átruházza. 

 

  



Előzetes hatásvizsgálat 

 

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló önkormányzati rendelet-tervezetben foglalt szabályok várható hatásai a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:  

 

1.Társadalmi hatások 

A rendelet-tervezet a törvényi, helyi rendeleti változások miatt szükségessé vált 

átvezetésekettartalmazza. 

2 Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincsen.  

3. Környezeti következmények, hatások 

A rendeletmódosítás nem okoz környezeti hatást. 

4. Egészségügyi következmények, hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet végrehajtása szükséges a központi támogatások érvényesítéséhez. Adminisztratív 

többletterhet nem jelent. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogszabályi változások miatt a helyi rendelet módosítása elengedhetetlen volt.  

 

Általános indokolás 

 

A helyi önkormányzati rendeletnek meg kell felelnie a magasabb szintű jogszabályokban 

foglaltaknak, valamint a választást követően szükséges a rendelet felülvizsgálata, ezért az 

elmúlt időszak jogszabályi változásai következtében a szervezeti és működési szabályzat 

egyes rendelkezésit módosítani szükséges. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § A helyi népszavazásra vonatkozó rendelkezések módosítását tartalmazza. 

2. § Az alaprendelet 2.  melléklet módosulását tartalmazza mely az átruházott hatáskör 

változás miatt került módosításra. 

3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket az előterjesztésnek megfelelően a rendeletmódosítás 

elfogadására. 

 

Gecse, 2015. március . 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 

 


