
 

 

2. sz. előterjesztés 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Sávoly Község Önkormányzatának 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. § 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

(Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik:) 

„a) a helyi lapkiadásról az évente egyszer, december hónapban megjelenő, Sávolyi Krónika című 

információs lappal;” 

2. § 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet 14. § (9) bekezdés d) pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

(A képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vehet részt:) 

„d) akinek a testület egyszerű többséggel tanácskozási jogot adott;” 

3. § 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(3) A kérdésre a képviselő-testület ülésén szóban válaszol a kérdezett, ha az ő feladatkörébe tartozik 

a kérdés megválaszolása. Ha nem az ő feladatköre, válaszadásra átadja annak, akinek az a feladatköre. 

Ha a kérdés megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor a válasz a kérdés beérkezésétől számított 

15 napon belül írásban küldendő meg a kérdező részére, mely a soron következő képviselő-testületi 

ülésen tájékoztatás céljából ismertetésre kerül és a kérdező - ha a választ nem fogadja el - kérheti 

ezen soron következő ülést megelőző 8. napig, hogy a képviselő-testület szavazzon a válasz 

elfogadásáról.” 

4. § 

(1) Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
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„(2) A képviselő a képviselő-testület soron következő ülését megelőző 8. napig beérkezőleg a 

polgármesternél írásban terjesztheti elő interpellációját, megjelölve a személyt, akihez az 

interpellációt intézi.” 

(2) Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet 23. § (5) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(5) Az interpellációra a képviselő-testület soron következő ülésén írásban vagy szóban válaszol az 

interpellált, ha az ő feladatkörébe tartozik az interpelláció megválaszolása. Ha nem az ő feladatköre, 

válaszadásra átadja annak, akinek az a feladatköre. Ha az interpelláció megválaszolása több időt vesz 

igénybe, akkor a válasz az interpelláció beérkezésétől számított 15 napon belül írásban küldendő meg 

az interpelláló részére, mely a soron következő képviselő-testületi ülésen ismertetésre kerül, és az 

interpelláló - ha a választ nem fogadja el - kérheti ezen soron következő ülést megelőző 8. napig, 

hogy a képviselő-testület szavazzon az elfogadásáról.” 

5. § 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) A határozat megjelölése tartalmazza a képviselő-testület megnevezését, a határozat sorszámát az 

elfogadásának dátumával, valamint a határozat megjelölését és címét a következők szerint: Sávoly 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/évszám.(hó. nap.) számú képviselő-testületi 

határozata cím” 

6. § 

Hatályát veszti Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet 13. § b) pontja. 

7. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 6. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
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Általános indokolás 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../... (... ...) önkormányzati rendelethez 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

   Szeretnénk megváltoztatni a helyi lap megjelenésének gyakoriságát és a lap címét. Mivel emiatt 

módosításra kerül a rendelet, így egyúttal annak felülvizsgálata is megtörtént. Ennek eredményeként 

az alábbi részletes indokolásban foglalt módosítások elfogadását javaslom.  

 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Tekintettel arra, hogy a honlapunk az internettel rendelkező lakosságot teljeskörűen ellátja 

információval, javaslom, hogy évente csak egy alkalommal kerüljön sor a lap kiadására. Mivel a 

megjelenő lap az adott tárgyév eseményeinek krónikája lesz, így javaslom a címét is 

megváltoztatni. Az új cím „Sávolyi Krónika” legyen. 

A 2. §-hoz  

E §-ban nyelvtani, megfogalmazásbeli hiba javítása történik.  

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz  

A képviselő-testület munkaterv szerint soron következő ülésének az Mötv. szerinti szabatos 

megfogalmazása „soron következő ülés”. A rendelet eddig más megfogalmazásokat is használt, 

pl. „rendes” ülés stb. E módosítások eredményeként a rendeletben mindenhol átvezetésre kerül az 

Mötv. szerinti, helyes megfogalmazás.  

Az 5. §-hoz  

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.15.) IM 

rendelet 15. §-ának, és 19. §-ának együttes értelmezése alapján a határozatok megjelölésénél 

annak címét is fel kell tüntetni, ezen előírásnak kívánunk eleget tenni e módosítással.  

A 6. §-hoz  

Az 57/2022. (VI.16.) számú képviselő-testületi határozattal döntöttünk arról, hogy 2022. 

december 31. napjával kiválunk a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból. A kiválás miatt szükséges e pont 2023. január 1. 

napjával történő hatályon kívül helyezése. 

A 7. §-hoz  

A Rendeletet - a 6. §-ban foglalt rendelkezés kivételével - a kihirdetését követő napon javaslom 

hatályba léptetni. A 6. § 2023. január 1. napjával lép hatályba.  

 Marcali, 2022. október 6.  

                                                                          Schuller Tibor 

                                                                           polgármester 



 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

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

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési 

 hatás: 

Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  

hatás: 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a 

mindenkori képviselő-testület és szervei működésének 

részletes szabályait tartalmazza, amelynek tükröznie 

kell a ténylegesen fennálló körülményeket, alkalmasnak 

kell lennie a központi jogszabályok előírásainak 

teljesítésére, jelen esetben pontosan tartalmaznia kell az 

Önkormányzat által önként vállalt feladatokat, és az e 

feladatokhoz kapcsolódó rendelkezéseket. A 

módosításhoz kapcsolódó felülvizsgálat által feltárt 

egyéb apró hibák javítása is megtörténik egyúttal.  

 

Tervezettek szerint.   Nincs. Csökkennek.  Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben lehet meghatározni az 

Önkormányzat önként vállalt feladatait, ezek közül is a helyi lapkiadásra vonatkozó rendelkezéseket, illetve a felülvizsgálat során feltárt hibák javítása is 

megtörténhet.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A módosítás elmaradása esetén a jelenlegi körülmények által indokolt gyakoriságnál többször kellene a lapot megjelentetni, illetve egyes rendelkezések nem 

megfelelően szerepelnének a rendeletben.    

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 

 


