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

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
18/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § a) és d) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.5.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„11. § (1) Évente 6 alkalommal tart rendes ülést.” 
 

   2.§ 
 

A Rendelet a következő 2. melléklettel egészül ki: 
 
„2. melléklet a 23/2015.(XI….) önkormányzati rendelethez az önkormányzati 
intézményvezetők, az önkormányzat által alapított közalapítványok kuratóriumi tagjai és 
bizottsági tagok vagyon-nyilatkozat tételi kötelezettségéről 
 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény  3. § (3) 
bekezdés e), valamint a 4. § a) pontjában foglalt rendelkezések alapján Kéthely Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget állapít meg 
az alábbiak szerint: 
 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó megbízatások: 

1. képviselő-testület tagja; 
2. képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja; 
3. önkormányzati költségvetési szerv vezetője; 
4. önkormányzati alapítású alapítvány, közalapítvány kuratóriumnak tagja. 

 
A vagyonnyilatkozatok őrzője intézményvezetők esetében a polgármester, külsős bizottsági 
tag esetében a jegyző, önkormányzat által alapított közalapítvány esetén a képviselő-testület. 
 
 
 



A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltaknak megfelelően 
kötelesek eleget tenni. 
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Molnár Balázs        Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. december …… 
 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 
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Ügyiratszám: 465/2/2015.     6. számú előterjesztés 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A rendelet-tervezet a képviselő-testület éves rendes ülésszámának a jelenlegi 11-ről 6-ra való 

csökkentését tartalmazza. 
 
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének jelen 
módosítása keretében a hatályos szabályzat kiegészítésre kerül a vagyonnyilatkozat 
tételre kötelezettek körének meghatározásával. 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
4. §-a kimondja: 
„4. § A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 

a) a 3. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott közszolgálatban álló személyek esetében - ide   
    nem értve a közjegyzőt, a bírósági végrehajtót és az ügyészt - az őket ilyen minőségében   
   alkalmazó szervezet szervezeti és működési szabályzatában, 
b) a 3. § (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetben a gazdálkodó szervezet  
    létesítő okiratában, 
c) a 3. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt esetben a közalapítvány alapszabályában 
d) a 3. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott személyek esetében az őket ilyen   
    minőségükben alkalmazó szervezet szervezeti és működési szabályzatában fel kell    
    tüntetni.” 

 
Kéthely, 2015. december 07. 
 

Nagy Gáborné 
jegyző  

 



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

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) 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. 
A képviselő-testület rendes üléseinek számát 11-ről 
6-ra csökkenti a tervezet, illetve a hatályos 
szabályzat kiegészítésre kerül a vagyonnyilatkozat 
tételre kötelezettek körének meghatározásával. 
 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A fentiek alapján a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) 
önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált, a vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek körének meghatározásával, mely a 2007. évi CLII. 
törvény 4. §-án alapuló jogszabályi kötelezettsége a testületnek.  
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. 

 


