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KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
      KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
../2015. (IX. ...)  

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 
a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 

18/2014. (XI.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról  
 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A képviselı-testület Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.5.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 69. § c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
A képviselı-testület állandó bizottságai: 
 
„69.§ c) Szociális Bizottság ” 
              4 tagú (3 képviselı, 1 külsı tag) 

 
2. § 

 
Jelen rendelet 2015. szeptember 15. napján lép hatályba. 

 
 
 
Molnár Balázs       Nagy Gáborné 
polgármester        jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. szeptember ….. 
  
Nagy Gáborné 
jegyzı 
 
 
 
 



 
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
J e g y z ı j e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel/Fax: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: 1769/1/2015.                                                                 9. számú elıterjesztés 
 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 

18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
../2015.(IX…..) önkormányzati rendelet indokolása 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
A rendeletmódosítás a testület bizottsági szervezet tervezett átalakításához kapcsolódóan 
újraszabályozza a szociális bizottság összetételét. 
A bizottságnak a korábbi szabályozás alapján 5 tagja volt (3 képviselı, 2 külsı tag). 
A bizottság eddigi egyik külsı tagja önkormányzati képviselı lett, a bizottság mőködése 
4 taggal is (3 képviselı, 1 külsı tag) biztosított lesz. 
 
 
Kéthely, 2015. szeptember 2. 
 
 

Nagy Gáborné 
jegyzı  

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ EL İZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR İL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentıs hatása, különösen: 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti és 
egészségi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 
rendelet a mindenkori képviselı-testület és szervei 
mőködésének részletes szabályait tartalmazza. 
A szociális bizottság összetételének módosítása a 
testület szociális bizottsági összetételére irányuló 
tervezett döntésével összhangban, újraszabályozza 
a szociális bizottság összetételét, a korábbi 5 fırıl 
(3 fı képviselı+2 fı külsı tag), 4 fıre (3 fı 
képviselı + 1 fı külsı tag). 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A fentiek alapján a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált, a testület bizottsági szervezet összetételére irányuló döntésével az 
alapdokumentumoknak is összhangban kell állnia. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a kormányhivatal törvényességi eljárását vonhatja maga után. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 


