1. napirendi pont
Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől
8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001
www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu

Ügyszám:

87-65/2015.

Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester
Előkészítette: Lovasi Erika jegyző
Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző
ELŐTERJESZTÉS
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. május 28-i nyilvános ülésére
Tárgy: Településfejlesztési Bizottság létrehozása és az SZMSZ módosításának
megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület!

Hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint jelenleg egy bizottság, a
Szociális
és
Egészségügyi
Bizottság
működik
településünkön,
tagjainak
megválasztására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a
2014. október 21-én megtartott alakuló ülésen került sor.
Képviselő-társaim kezdeményezése alapján előterjesztést teszek Településfejlesztési
Bizottság létrehozására. A döntés meghozatalához minősített többség szükséges.
A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell
választani. Az önálló bizottsági munka garanciáját adja, hogy nem lehet a bizottság
elnöke vagy tagja a polgármester (Mötv. 58. § (1) bekezdés) és az alpolgármester sem,
hiszen reá a polgármesterre irányadó szabályokat kell alkalmazni.
A Településfejlesztési Bizottság tagjai tekintetében 3 fő települési képviselőre teszek
javaslatot, nem önkormányzati képviselő tagja – javaslatotok alapján - nem lesz e
bizottságnak. Az elnök és a tagok megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre a képviselő-testület megbízatásának időtartamára.
A Bizottság elnöke, tagja megbízatásáról bármikor lemondhat, a polgármesterhez
írásban benyújtott nyilatkozatával, mely nyilatkozat nem vonható vissza és az érvénybe
lépéséhez nem szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása az Mötv. 58. § (2)-(3)
bekezdése szerint.
A bizottság feladatkörében kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit,
továbbá, amennyiben a testület megbízza a bizottságot, úgy átruházott hatáskörben a
testület helyett döntést hoz. A döntési jog a képviselő-testület által bármikor
visszavonható. A bizottság feladatkörére az Mötv. 59. §-ában foglaltak az irányadók.
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Az Mötv. 60. §-a akként rendelkezik, hogy a bizottsági ülések összehívására,
működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, az általa
hozott döntések végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottsági üléséről
készült jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a bizottság jegyzőkönyvét a bizottság elnöke és
egy tagja írja alá, továbbá a bizottsági tag döntésből való kizárásáról a bizottság önmaga
dönt.
Az Mötv. 61. §-a értelmében a polgármester indítványára, annak megtételét követő 8
napon belül a bizottságot össze kell hívni. A polgármester felfüggesztheti a bizottság
által hozott jogsértő döntés végrehajtását, amennyiben az sérti az önkormányzat
érdekeit, vagy ellentétes a képviselő-testület vonatkozó határozatával. A bizottságok
működésének ügyviteli feladatait a közös önkormányzati hivatal látja el.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata határozza meg azokat az
előterjesztéseket, amelyek az adott bizottság véleményével, állásfoglalásával,
egyetértésével nyújthatóak be a képviselő-testület elé.

A Településfejlesztési Bizottság alapvető feladata a településfejlesztés koordinálása,
koncepciók kidolgozása.
A Bizottság továbbá
a) előkészíti a település minden területét lefedő fejlesztési célkitűzéseket,
közreműködik a beruházások, közbeszerzések lebonyolításában,
b) részt vesz a településfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok előkészítésében,
közreműködik árajánlatok beszerzésében, javaslatot tesz a kivitelező személyére,
c) állást foglal a község területrendezési ügyeiben, gondoskodik koncepcionális
fejlesztési tervek kidolgozásáról,
d) javaslatot tesz – előzetes számítások alapján – új közműépítések indítására
(útépítés, vízelvezetés, járdaépítés), és
e) javaslatokat dolgoz ki a település közterületeinek használatára, gondozására,
hasznosítására.

Határozati javaslat
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének …… határozata
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 1-jei hatállyal a képviselőtestület megbízatásának időtartamára háromtagú Településfejlesztési Bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjai:
Elnök:
Tagok:

Felelős:
Határidő:

……….………………..., önkormányzati képviselő,
.……………………….., önkormányzati képviselő,
…….………………...…, önkormányzati képviselő.

Sarkadi-Nagy András polgármester
2015. június 1.
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A Településfejlesztési Bizottság feladatait, működését a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatában kell meghatározni, szükséges tehát a hatályos SZMSZ
módosítása.
A rendelettervezet indokolása:
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.)
önkormányzati rendelet 48-49. §-a szabályozza, hogy a képviselő-testület milyen bizottságot
hozott létre, és rögzíti a bizottság feladatait, működésének rendjét. A rendelettervezet e két
szakaszt kiegészíti az új, Településfejlesztési Bizottság feladataival, működésének
szabályaival.
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.
Az új Bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek, melynek 2015. évi várható összes költsége
80.000 Ft. A tiszteletdíj fedezetére az előző évi pénzmaradványból kell átcsoportosítani az
egyéb külső személyi juttatások javára.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
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ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet megnöveli a hivatali apparátus adminisztratív terheit.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásának szükségességét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 57-61. §-a írja elő.
A Tervezet megalkotásának elmaradása esetén nem lenne szabályozva a
Településfejlesztési Bizottság tagjainak száma, feladat- és hatásköre, működésének
alapvető rendje.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi
és pénzügyi feltételt igényel a II./aa) és a II/ac) pontok szerint.
Rendelettervezet
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 (a továbbiakban: Rendelet) 48. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„48. § (1) A Képviselő-testület két állandó bizottságot,
a) a 3 képviselő és 2 nem képviselő tagból álló Szociális és Egészségügyi Bizottságot (a
továbbiakban: SZEB), és
b) a 3 képviselő tagból álló Településfejlesztési Bizottságot (a továbbiakban: TFB)
hoz létre. A bizottságok tagjainak névsorát a 2. függelék rögzíti.
(2) A SZEB feladata a Mötv. 59. § (1) bekezdésében foglaltakon túl
a) a polgármester és a települési képviselők által tett vagyonnyilatkozatok kezelése,
nyilvántartása és ellenőrzése,
b) javaslattétel a polgármester illetményének emelésére, és
c) az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló
kezdeményezés kivizsgálása.
(3) A SZEB a vagyonnyilatkozatokat a Hivatal páncélszekrényében tárolja.
(4) A TFB feladata a Mötv. 59. § (1) bekezdésében foglaltakon túl:
a) a településfejlesztés koordinálása, koncepciók kidolgozása,
b) a település minden területét lefedő fejlesztési célkitűzések előkészítése, közreműködés a
beruházások, közbeszerzések lebonyolításában,
c) részvétel a településfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok előkészítésében, közreműködés
árajánlatok beszerzésében, javaslattétel a kivitelező személyére,
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d) állásfoglalás a község területrendezési ügyeiben, koncepcionális fejlesztési tervek
kidolgozása,
e) javaslattétel – előzetes számítások alapján – új közműépítések indítására (útépítés,
vízelvezetés, járdaépítés), és
f) javaslatok kidolgozása a település közterületeinek használatára, gondozására,
hasznosítására.
(5) A bizottságok munkáját a jegyző által a Hivatal dolgozói közül kijelölt bizottsági titkárok
segítik. A titkárok feladatai:
a) gondoskodnak az ülés meghívójának és előterjesztéseinek összeállításáról és
kiküldéséről;
b) elkészítik a bizottsági ülés jegyzőkönyvét.”
2. § A Rendelet) 49. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § (1) A bizottsági ülések összehívásáról az adott bizottság elnöke (a továbbiakban:
elnök) gondoskodik. A bizottsági ülés előterjesztéseit az ülés előtt öt nappal küldi meg az
elnök a bizottság tagjainak.
(2) Az elnök a bizottságot 10 napon belüli időpontra összehívja a polgármester, vagy a
bizottsági tagok egyharmadának napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.
(3) A Képviselő-testület és a bizottságok egymás közötti zavartalan kapcsolatát a
polgármester biztosítja.”
3. § A rendelet 2. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2015. június 1-jén lép hatályba.

Sarkadi-Nagy András
polgármester

Lovasi Erika
jegyző

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

1. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak névsora

a) Horváth Zoltán

képviselő

b) Németh András

képviselő

c) Papp Attila

képviselő, a bizottság elnöke

d) Berecz Józsefné

nem képviselő

e) Kovács Károly

nem képviselő

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz – Nyirád, 2015. május 28.

6

2. A Településfejlesztési Bizottság tagjainak névsora

a) ………………… képviselő, a bizottság elnöke
b) ………………… képviselő
c) ………………… képviselő”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat, valamint a rendelettervezet elfogadására!

Nyirád, 2015. május 21.
Tisztelettel:
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