Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
15/2014 (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja meg szervezeti és működési rendjéről.
1. § Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
15/2014 (XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) hatályát veszti a
Rendelet:
a)
b)
c)
d)
e)

7. § e) pontja,
38. §-a,
40. §-a,
60. § e) pontja,
77. §-a.

2. § (1) A Rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A Rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
Cibakháza, 2017. március 29.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetve: 2017. március 30.
Török István
jegyző

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014.
(XII. 11.) önkormányzati rendelet-tervezet módosításának indokolása
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vételre került a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben
foglalt szabályok. A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.
A jogszabály módosítást indokolja, hogy a méltatlansági eljárás lefolytatását is a képviselőtestület illetékes szakbizottságának kell lefolytatni, mely bizottság kijelölésre került valamint
bővül az önkormányzat szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciói is.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezendő szakaszait tartalmazza. Az
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogok és
kötelezettségek a tankerületi központhoz kerültek 2017. január 1-jétől. A közjogi
szervezetszabályozó eszközben jogszabály rendelkezése nem ismételhető meg, továbbá a
jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése,
amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. Megszűnt a Szociális
Intézményfenntartó Társulás Cibakháza és Tiszainoka 2016. december 31. napjával.
A rendelet 2. §-ához
Hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza és a jogharmonizációs záradékot.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(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, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az
alábbiak:
Rendelet-tervezet címe: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (XII. 11.) önkormányzati
rendeletének módosításáról.
I A rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1. Társadalmi, gazdasági, hatásai: A rendelet módosítása társadalmi, gazdasági és
költségvetési hatással nem jár.
2. Költségvetési hatása: nincs
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: A rendelet módosítása
környezeti és egészségi hatással nem jár.
III. A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet az
adminisztratív terheken nem változtat.
IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: Ne tartalmazzon a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a
jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele
során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelettel és a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvénnyel ellentétes rendelkezéseket, valamint megszűnt szervvel,
intézménnyel kapcsolatos rendelkezéseket.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: rendelkezésre állnak.
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