Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2018. (XI. 05.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
15/2014 (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, meghatározott
feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
15/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 16. § (7) bekezdés c)
pontja kiegészül az alábbi alpontokkal:
„68. § (7) c) a tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek képviselőinek:
ca) Községi Polgárőr Egyesület,
cb) Nagyközségi Sportegyesület,
cc) Vegyesüzemi Horgász Egyesület
cd) Cibakházáért Egyesület.”
2. § A Rendelet 18. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi c) ponttal
„18. § (3) c) a könyvvizsgálót”
3. § A Rendelet 26. § (2) bekezdése hatályát veszti.
4. § (1) A Rendelet 64. § (1) bekezdése az alábbira módosul:
„64. § (1) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség, vagy határozathozatal
hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést a
polgármester határozatot hozhat - az Mötv. 42. §-ban meghatározottak kivételével - az alábbi
ügyekben:
a) beszámolók,
b) tájékoztatók,
c) normatív határozathozatalt igénylő ügyek,
d) ellenőrzési tervek.”
(2) A Rendelet 64. § (2) bekezdése az alábbira módosul:
„64. § (2) A polgármester dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két
ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó
alábbi önkormányzati ügyekben az Mötv 42. §-ban meghatározottak kivételével:
a) önkormányzati tulajdonban keletkezett károk elhárítása,
b) állampolgárok életét, testi épségét veszélyeztető helyzetekben,
c) vis maior ügyekben kárigény benyújtása,
d) tulajdonosi hozzájárulások és útkezelői nyilatkozatok kiadása”
5. § (1) A Rendelet 68. § (2) bekezdés j) pontja az alábbira módosul:
„68. § (2) j) az alpolgármester díjazására, a polgármester és az alpolgármester jutalmazására
vonatkozó előterjesztés,”

(2) A Rendelet 68. § (3) bekezdés e) pontját az alábbira változik:
„68. § (3) e) a képviselők díjazásával összefüggő döntések,”
6. § A Rendelet 68. § (2) bekezdés m) pontja a következőre módosul:
„68. § (2) m) az Mötv. 37. § - 38. § ban meghatározott a képviselő vagy a polgármester
összeférhetetlenségére és méltatlanságára irányuló kezdeményezés kivizsgálása,”
7. § A Rendelet 73. § (1) bekezdése a az alábbira változik:
„73. § (1) A 72. § (2) bekezdés d) pontja alapján a jegyző gondoskodik a rendelet helyben
szokásos módon történő kihirdetéséről.
a) A rendelet akkor tekinthető kihirdetettnek, amikor azt az önkormányzati hivatal
hirdetőtáblájára kihelyezték.
b) A rendeletet helyben szokásos közzétételének módja:
ba) a Nagyközségi Könyvtárban történő kihelyezés
bb) a Nagyközségi Művelődési Házban történő kihelyezés”
8. § A Rendelet 74. § (2) bekezdése módosul a következőkre:
„74. § (2) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós
akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális- Munkaügyi- Hatósági és Önkormányzati
Iroda vezetője látja el.”
9. § (1) A Rendelet 2018. november 5-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A Rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
Cibakháza, 2018. október 31.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetve: 2018. november 05.
Török István
jegyző
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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 Mötv. 53. § (3) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg
tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein. A
Rendelet 1. §-a felsorolja, hogy a meghívót a tanácskozási joggal rendelkező mely
önszerveződő közösségek képviselőinek kell megküldeni.
A rendelet 2. §-ához
Tanácskozási joggal rendelkezők között a könyvvizsgáló is nevesítésre került, mivel a
pénzügyi-gazdasági tárgyú napirendeknél a könyvvizsgáló is részt vesz az ülésen.
A rendelet 3. §-ához
Jogbiztonsági okokból a Rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezi az SzMSz 26. § (2)
bekezdését.
A rendelet 4. §-ához
Meghatározza azokat az ügyeket, amelyekben a polgármester hozhat döntést, amikor a
képviselő-testület – határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást
követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést. Továbbá azokat a képviselőtestület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyeket, amelyekben a polgármester dönthet a
két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben.
A rendelet 5. §-ához
Jogbiztonsági okokból kikerül a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladat és
hatásköréből a polgármester díjazására vonatkozó előterjesztés és döntések.
A rendelet 6. §-ához
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladatkörébe utalja a képviselők vagy a
polgármester méltatlanságára irányuló kezdeményezés kivizsgálását.
A rendelet 7. §-ához
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A rendeletek kihirdetését és a közzététel szabályait határozza meg.
A rendelet 8. §-ához
A jegyzői tisztség betöltetlenségének szabályait határozza meg.
A rendelet 9. §-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: a szükséges módosításokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Hatósági
Főosztály
Törvényességi
Felügyeleti
Osztály
a
JN/24/0004793/2018 iktatószámú jegyzőkönyvében kérte. Elmaradása esetén a
Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról
mérlegelési jogkörében dönt.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: rendelkezésre állnak.
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