
 

A rendelet-tervezet elfogadásához  

minősített többség szükséges! 

 

1. előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2019. május 2. napján 800 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntés Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester, dr. Herczig Hajnalka jegyző 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 2019. I. félévében az önkormányzatok 

Szervezeti és Működési Szabályzatai jogszabálynak megfelelését ellenőrzi. Erre tekintettel sor 

került Medina Község Önkormányzata Szervezeti és működési Szabályzatának 

felülvizsgálatára, melynek eredményeképpen szükséges Medina Község Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet 

előterjesztés szerinti módosítása. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni 

szíveskedjen! 

 

A fentiekre tekintettel javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Medina Községi Önkormányzatának ../2019. (V.3.) 

rendelet-tervezete 
Medina Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
 

Medina, 2019. április 24. 

                          Vén Attila sk. 

        polgármester 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  
Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2019 (V.3.) rendelet-tervezethez 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

 

A rendelet meghozatalára Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás elhatalmazás alapján a kerül 

sor a szervezeti és működési szabályzat várható törvényességi ellenőrzésre tekintettel. 

 

Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz: A rendelet 9.§-ának módosítása a jogszabálynak való megfelelés érdekében. 

2.§-hoz: A rendelet 20.§ (1) bekezdésének módosítása a jogszabálynak való megfelelés 

érdekében. 

3.§-hoz: A képviselők jogainak módosítása a jogszabálynak való megfelelés érdekében.. 

4.§-hoz: A jogszabályban foglalt határidők rendeletbe átvezetése történt meg. 

5.§-hoz: Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 

6.§-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 
Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2019 (V.3.) rendelet-tervezethez 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns 

Környezeti és egészségügyi következmények: nem releváns 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: jogszabálynak való megfelelés érdekében 

szükséges 

A jogalkotás elmaradásának következményei: elmaradása esetén törvényességi felhívás 

várható. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: rendelkezésre állnak. 

 

Kölesd, 2019. április 24. 

 

       dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEDINA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......../2019. (V.2.) önkormányzati rendelet-tervezete 
Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(1) bek. c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  53.§ (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

1.§ 

A Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) 

önkormányzati rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9.§ A Képviselő-testület át nem ruházható feladat és hatásköreit törvény állapítja meg.” 

 

2.§ 

A Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) 

önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép. 

 

„ 20.§ (1) A képviselő-testület alakuló ülését a polgármester hívja össze és vezeti.” 

 

3.§ 

 

A Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) 

önkormányzati rendelet 42.§ (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„42.§ (2) A képviselő főbb jogai:  

 e) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű 

ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül 

érdemi választ kell adni” 

 

 

4.§ 

 

A Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) 

önkormányzati rendelet 51.§ (2) bekezdésében az „öt napon beül” szövegrész helyébe „a 

három napon belül” szövegrész lép. 
 
 

5.§ 

 

Hatályát veszti Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet 51.§ (3), illetve 56.§ (2) bekezdése. 
 

 

 

 



 

 

6.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Vén Attila     dr. Herczig Hajnalka 

polgármester     jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2019. május 3. 

 

   dr. Herczig Hajnalka 

      jegyző 

 

 


