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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2017. február 20-i nyilvános ülésére 
               
 
Tárgy:               Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Előterjesztő:     Szennyainé Kovács Veronika polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
                           dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 
                         
Megtárgyalja:   - 
 
Meghívott:         - 
 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő–testülete a Gyulakeszi Község Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) 2013. május 2-i ülésén fogadta el. Az 
SZMSZ-t azóta többször módosítottuk, kifogás, törvényességi felhívás a módosítások után 
nem érkezett. 
 
Az SZMSZ mostani módosításának oka, hogy 2017. január 1. napjával több változás is történt, 
melyeket a rendeleten át kell vezetni. 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata 2016. december 31. napjával kivált a Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulásból és 2017. január 1. napjával csatlakozott a Tapolcai Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményi Társuláshoz. Ezt az SZMSZ-ben is módosítani szükséges. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (1) bekezdése értelmében 
munkaszüneti napok: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 
20., október 23., november 1. és december 25–26. 
A 232/A. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 
rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára a Közszolgálati 
Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap legyen. Ennek feltétele, hogy az ezzel 
összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele 
biztosítja. 
A leírtak alapján javasolom, hogy az SZMSZ-ben rendelkezzünk a munkaszüneti napról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő–
testülete a Gyulakeszi Község Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. 
(V. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
szóló rendelet–tervezetet elfogadja, és 
______/2017. (_______) számon önkormányzati 
rendeletei közé iktatja. 

 
 
Tapolca, 2017. február 8. 

 
 

                                                                 Szennyainé Kovács Veronika  
                                                             polgármester



GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
  /2016. (   .) önkormányzati rendelete 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata 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. § 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyulakeszi Község 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (V. 3.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 48. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A közös önkormányzati hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, 
július 1-je, munkaszüneti nap. Az ezzel összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét 
az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.” 
 

2. § 
 

Az SZMSZ 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az Önkormányzat tagja a Tapolca Város Önkormányzatával és Raposka Község 
Önkormányzatával létrehozott jogi személyiségű Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményi Társulásnak, melyben az étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, 
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás, hajléktalanok ellátása feladatokat 
látja el a társulásban fenntartott Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézeten keresztül.” 
 

3. § 
 

Hatályát veszti az SZMSZ 52. § (2) bekezdése. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
 
Gyulakeszi, 2017. február 20. 
 
 
 
 Szennyainé Kovács Veronika    Ughy Jenőné   
 polgármester jegyző 

 
 
 
 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) 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. [...] 
 
(2) 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”. 
 
A Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (V. 
3.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: 
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében 
– az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának szükségességét a 2017. január 1. napjától bekövetkezett 
változások indokolják. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  
 
 


