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Tisztelt Képviselő-testület! 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti-és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 

(XI.12.) önkormányzati rendelet módosítására teszek javaslatot a következők miatt: 

1. Képviselői indítvány: 

Kocsis-Szombathelyi Adrienn nem képviselő külsős bizottsági tag bizottsági tagságáról lemondott. 

Molnár Gábor helyi önkormányzati képviselő a képviselő-testület 2021. július 1-jei rendkívüli 

képviselő-testületi ülésén kérte fel a jegyzőt, hogy készítse elő a szervezeti-és működési szabályzat 

módosítását a Humánpolitikai Bizottság létszámára vonatkozóan, melynek jelen előterjesztéssel 

teszünk eleget. 

A képviselő-testület, illetve annak bizottságaira vonatkozóan a hatályos szabályokat Jánossomorja 

Város Önkormányzatának Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) 

önkormányzati rendelet állapítja meg. A rendelet 2. § c.) pontja szerint a képviselő-testület szerve a 

Humánpolitikai Bizottság, melynek létszámát a 33. § (1) bekezdés b.) pontja 5 főben állapítja meg. 

A javaslat alapján az önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés b.) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lépne: 

33. § (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: 

 

a)      Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság létszáma 5 fő 

b)      Humánpolitikai Bizottság létszáma 4 fő 

c)      Szociális és Egészségügyi Bizottság létszáma 5 fő. 

 

Amennyiben a képviselő-testület módosítja az önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdését, úgy a 

Humánpolitikai Bizottság felállításáról szóló 172/2019. (XI.20.) Kt. határozatát is módosítania 

szükséges. A Kt. határozatban döntött a T. Képviselő-testület korábban a bizottsági elnök, tagjainak 

megválasztásáról. 

 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom: 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VIII.…) Kt. határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Szervezeti és Működési 

Szabályzatának rendelkezései alapján a Humánpolitikai Bizottság összetételét az alábbiak szerint 

módosítja: 

elnökének: Horváth Dánielt  

tagjainak:  Molnár Gábort 

                  Maglódi Zsoltot 

                  Prátser Krisztiánt (nem képviselő bizottsági tag) 

választotta meg. 

 

 Felelős:   Lőrincz György polgármester 
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 Határidő:  Folyamatos 

 

2. Hatáskör változás központi jogszabályban: 

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításra került a 

településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény 

által.  A településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi 

kötelezés településképvédelmi-tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatása a képviselő-testület 

hatáskörébe került, azonban a képviselő-testület a hatáskört átruházhatja a polgármesterre, jegyzőre, 

vagy szervezetére. A jogszabályi összhangot 2021. október 31-ig kell megteremteni a helyi 

önkormányzat képviselő-testületének a hatáskör vonatkozásában SZMSZ vagy TKR 

módosításával. A képviselő-testület a rendelet megalkotásával e jogszabályi előírásnak tesz eleget. 

A rendelet-tervezet polgármesterre történő hatáskör átruházást tartalmaz, összhangban 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének településkép védelméről szóló 

önkormányzati rendeletével. 

 

3. Kormányzati funkció:  

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete több alkalommal pályázatot nyújtott be a 

Vidékfejlesztési Program keretében. A támogatás szabályszerű könyvelése érdekében a létesítő 

okiratban szereplő kormányzati funkciókat felül kell vizsgálni. 

 

Javaslom az alábbi kormányzati funkció beemelését a rendeletbe: 

 

042120 

 

       Mezőgazdasági támogatások 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Társadalmi hatása: A képviselő-testület a polgármester átruházott hatásköreit bővíti. 

Gazdasági, költségvetési hatása: A könyvelés szabályszerűségéhez kormányzati funkció kerül 

beemelésre a rendeletbe. 

Környezeti, egészségügyi hatása: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következményei: A 

központi jogszabály rendelkezései szerint 2021. október 31-ig meg kell teremteni a hatáskörrel 

kapcsolatos összhangot, így e rendelettel ennek tesz eleget a képviselő-testület. Azonban ennek 

elmaradása esetén mulasztásos jogszabály sértést követ el. 

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

rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok adottak. 
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Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (IX. ….) önkormányzati 

rendelete 

 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

-TERVEZET- 

Jánossomorja Város 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 Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 

(XI.12.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:) 

„b) Humánpolitikai Bizottság, létszáma 4 fő.” 

2. § 

(1) A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 

(XI.12.) önkormányzati rendelet 5. számú. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 

(XI.12.) önkormányzati rendelet 6. számú. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Lőrincz György s.k. dr. Péntek Tímea s.k. 

polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Jánossomorja, …………………….. 

 

 dr. Péntek Tímea s.k. 

 jegyző 
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1. melléklet 

1. A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 

(XI.12.) önkormányzati rendelet 5. számú. melléklete a következő szöveggel egészül ki: 

„- a településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés 

településképvédelmi-tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatása”  
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2. melléklet 

1. A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 

(XI.12.) önkormányzati rendelet 6. számú. mellékletében foglalt táblázat a következő 042120. sorral 

egészül ki: 

„ 

042120 Mezőgazdasági támogatások 

”
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Általános indokolás 

A rendelet-tervezet tartalmazza egy képviselő indítvány átvezetését a Humánpolitikai 

Bizottság vonatkozásában. Továbbá a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény módosításra került a településtervezéssel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény által. A jogszabályi összhangot 2021. 

október 31-ig kell megteremteni a helyi önkormányzat képviselő-testületének a hatáskör 

vonatkozásában. A képviselő-testület a rendelet megalkotásával e jogszabályi előírásnak 

tesz eleget. 

Részletes indokolás 

1. §  

A Humánpolitikai Bizottság létszáma került újraszabályozásra. 

2. §, 1-2. melléklet  

A polgármester átruházott hatásköreit tartalmazó melléklet, illetve a kormányzati funkciókat 

tartalmazó melléklet került újraszabályozásra. 

3. §  

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz. 

 

Kérem a T. képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzati rendelet megalkotásáról, illetve a 

Humánpolitikai Bizottság összetételének módosításáról döntést hozni szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2021. július 21. 

 

 

Lőrincz György s.k. 

    polgármester 

 


