
 

 

 

 

 

 

Kapolcs    község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…../2019.(……...) önkormányzati rendelete  

 Kapolcs      község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 szóló 9/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapolcs      község Önkormányzata Képviselőtestülete  

…/2019.(…...) önkormányzati rendelete 
Kapolcs     község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 szóló 9/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 

Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

Kapolcs     község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§ (6) bekezdése, a 33.§. (1) bekezdése  helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

(1) „ 1.§ (6) Kapolcs községben a polgármester megbízatását főállásban látja el”  

(2) „33.§ (1)A polgármester megbízatását  főállásban látja el” 

2. § 

 

(1) Ez a  rendelet kihirdetését követő   napon lép  hatályba 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 

 

a) 1. § (7) bekezdése „A polgármester és  képviselők adatait az  1. függelék     

tartalmazza.” szöveg. 

b) 21.§ (7) bekezdése „A megválasztott képviselők címlistája nyilvános, jelen 

SZMSZ. 2.sz. függeléke tartalmazza”  szöveg. 

c) 32. § (2) bekezdésében „A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 2. függeléke 

tartalmazza.” szöveg. 

      

                  Márvány Péter                      Takács Lászlóné  

                   polgármester                       jegyző  
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Takács Lászlóné  

jegyző  

 

 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 Kapolcs   község Önkormányzata Képviselő-testületének, az önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításához.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:  

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet módosításnak társadalmi hatása nincs.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításának gazdasági hatása nincs .   

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. 

 

       5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását  a polgármesteri feladatok főállásban történő  

ellátása  tette szükségessé. 

 

      6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Kapolcs, 2019. október 16.  

Takács Lászlóné  

                          jegyző  

Indoklás  

 

                                                               1.-2. §-hoz 

 

Az SZMSZ. módosítását, hatályba léptető és hatályon kívül helyezendő  rendelkezést 

tartalmazza  
 


