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ELŐTERJESZTÉS 
 

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 22. napján tartandó alakuló ülésére 
 

Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI. 05.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő:  Jurcsó János polgármester 

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Jurics Tamás jegyző 

Előkészítette: Jurics Tamás jegyző 

Melléklet: Rendelet-tervezet, előzetes hatásvizsgálat 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület munkáját a továbbiakban két alpolgármester fogja segíteni. Ennek okán, a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet szükséges módosítani, mivel az 

alpolgármesterek megválasztására csak a rendelet kihirdetése után kerülhet sor. Kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet tervezetet elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Általános indokolás 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 14/2014. (XI. 05.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) jelenleg egy 

alpolgármester megválasztását teszi lehetővé. A tervezet két alpolgármester megválasztásának 

lehetőségét biztosítja. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § (1) bekezdéshez: Az alpolgármesterek számát, tevékenységül ellátásának módját, 

munkarendjét, a helyettesítés sorrendjét határozza meg. 

2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-

tervezet elfogadására. 

 

Balatonkenese, 2019. október 18. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Jurcsó János s.k.      Jurics Tamás s.k. 

 polgármester            jegyző 

http://www.balatonkenese.hu/
mailto:hivatal@balatonkenese.hu
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

 

 

A tervezett jogszabály: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének ……/2017. (…. ….) 

önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

14/2014. (XI. 05.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

A tervezett jogszabály várható következményei: 

 

Társadalmi hatásai: A rendelet megalkotásának közvetlen 

társadalmi hatása abban jelentkezik, hogy 

pontos, aktuális szabályozást tartalmaz. 

Gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetnek közvetlen gazdasági, 

költségvetési hatása nincs. 

Környezeti következmények: A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti 

következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelet megalkotásának adminisztratív 

terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A képviselő-testület szervezeti átalakítása 

miatt (két alpolgármester) válik szükségessé 

a módosítás. 

A jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Törvényességi észrevétel. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

Rendelkezésre állnak. 

 

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. § szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn. 

 

Balatonkenese, 2019. október 18. 

 

 

 

          Jurics Tamás 

             jegyző 

http://www.balatonkenese.hu/
mailto:hivatal@balatonkenese.hu
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2019. (… …) önkormányzati rendelete  

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI. 05.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (XI. 05.) önkormányzati rendelet 64.§ (2) 

bekezdése helyébe, az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A képviselő-testület a Polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére két alpolgármestert 

választ. Az alpolgármesterek tevékenységüket társadalmi megbízatásban látják el. A polgármestert 

az általános helyettesítéssel megbízott alpolgármester helyettesíti. A polgármester és az általános 

helyettesítéssel megbízott alpolgármester együttes távolléte esetén az alpolgármester helyettesíti a 

polgármestert. Az alpolgármesterek hivatali munkarendje: az alpolgármesterek feladataikat szükség 

szerint, kötetlen munkaidő beosztásban látják el. A polgármester és az alpolgármesterek feladataik 

ellátása során kötelesek együttműködni.” 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

   Jurcsó János      Jurics Tamás 

   polgármester         jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2019. …………………… 

 

 

 

         Jurics Tamás 

             jegyző 

http://www.balatonkenese.hu/
mailto:hivatal@balatonkenese.hu

