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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2015. április 9-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

rendelet módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2015. március 1-jén lépett hatályba a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet. Ettől az időponttól a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, 
méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás 
hatályon kívül helyezésre került a szociális törvényből. Az önkormányzat által biztosított 
ellátások neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. E támogatás 
keretében az önkormányzat az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott 
élethelyzetekre nyújthat támogatást. 
 
A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások vonatkozásában a hatáskör 
átruházásnak fontos szerepe van, mivel a támogatás megítélése bizonyos esetekben soron 
kívüli eljárást igényel. Erre tekintettel a testületi szerv döntése ezen esetekben igen 
megterhelő lenne, hiszen minden beérkezett kérelem esetén a testületi ülést össze kellene 
hívni. Ennek elkerülése érdekében ésszerűbb – a korábbi gyakorlathoz igazodóan – ezen 
ügyekben a polgármesterre átruházni a hatáskört, ezzel is megkönnyítve a rugalmas 
ügyintézést. 
 
 
A rendelettervezet indokolása: 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete rögzíti a képviselő-testület által a polgármesterre 
átruházott hatásköröket. Jelen rendelettervezet az SZMSZ 2. mellékletének módosításáról 
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szól, mely a korábbi szabályozástól csak az egyes ellátások megnevezésében tér el, igazodik 
a jelenleg hatályos, a szociális ellátásokról szóló rendeletben szabályozott ellátási formákhoz, 
azok új megnevezését tartalmazza. Ezeknek az ellátásoknak a megállapítása korábban is 
polgármesteri hatáskörbe voltak utalva, tehát a módosítás lényegi változást nem jelent. 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletét módosító rendelet előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban 
Jat.) 17. §-a szerint:  
 
(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
(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, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

 
II. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) rendelete módosításáról szóló 
rendelettervezetben (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 tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
A Tervezet 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése írja elő. 
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A Tervezet megalkotásának elmaradása esetén nem lenne összhang a szociális ellátásokról 
szóló rendelet és az SZMSZ között, mert az SZMSZ 2. melléklete szabályozza a képviselő-
testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket. 
A jelenleg hatályos SZMSZ sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal törvényességi 
felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Mötv. 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján a 
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat 
törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási 
kötelezettségének teljesítését.  
 
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. 
 
 
Kérem a képviselő-testület tisztelt tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a 
rendelettervezet elfogadására! 
 
 
Nyirád, 2015. április 3. 
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Tervezet  
 
 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
….. rendelete  

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
9/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyirád 
2015 

 
 

A hirdetőtáblára kifüggesztve:  ………….. 
Levétel napja:    ………….. 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
………… rendelete  

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
9/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról 

 
Nyirád 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. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 
 
 Sarkadi-Nagy András  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 

 
 
 
 
 

1. melléklet  
a ……… önkormányzati rendelethez 

 
 

„2. melléklet 
a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez 

 
A Képviselő-testület által  

a Mötv. 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
átruházott hatáskörök jegyzéke 

 
1. Polgármesterre átruházott hatáskörök: 
 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 
lakhatási támogatás, 

b) a rendkívüli települési támogatás, 
c) a települési szülési támogatás, 
d) a települési temetési támogatás, 
e) a köztemetés, 
f) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását 

végző személy részére nyújtott települési ápolási támogatás és 
g) a közfoglalkoztatásban résztvevők feletti munkáltatói jogok gyakorlása.” 

 


