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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  8/2011.
(II.28.)  önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:  SZMSZ)  módosítására  az  alábbi
javaslatokat teszem:

1.)  A bizottságok önkormányzati  képviselő tagja  a Magyarország helyi  önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-ában, külső tagja pedig az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi  kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvény  (a  továbbiakban:  Vnytv.)  3.  §  (3)
bekezdés  e)  pontjában rögzített  szabály értelmében kötelezett  vagyonnyilatkozat  tételre.  A
Vnytv.  4.  §  d)  pontja  alapján  a  külső  tag  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségét  az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában fel kell tüntetni. 

Tekintettel  arra,  hogy  fenti  kötelező  szabályt  az  SZMSZ  nem  tartalmazza,  a  43.  §
kiegészítésére az alábbi javaslatot teszem:

„43.§ (1) A polgármestert, az alpolgármestert és a települési képviselőket az Mötv. 39. §-ában
előírtak szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. 
(2)  A  bizottságok  nem  képviselő  tagjai  az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvény  rendelkezései  alapján  kötelezettek
vagonnyilatkozat-tételre.”

A polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartása és 
ellenőrzése a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladat és hatáskörébe tartozik.
Javasolt az SZMSZ 6. melléklet Jogi és Ügyrendi Bizottság címszó alatt a (3) bekezdés e)
pontjának kiegészítése az alábbiak szerint: 

„e) nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, alpolgármesterek, képviselők  és a bizottságok
nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozatát;”

2.)  Az SZMSZ 5.  melléklete  tartalmazza  a  Képviselő-testület  által  a  polgármesterre  és  a
bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét. 

2015.  évben  a  gyermekek  nyári  étkeztetésére  vonatkozó  pályázat  a  képviselő-testület
határozata alapján május 7-ig volt benyújtható. A Képviselő-testület döntése hiánypótlásként
2015.  május  15-ig  pótolható  volt,  ezért  a  tárgyban  2015.  május  13-án  rendkívüli  ülésen
döntöttünk. A határozat kiváltható lett volna polgármesteri nyilatkozat alapján is, amennyiben
a polgármester előzetesen erre vonatkozóan rendelkezik képviselő-testületi felhatalmazással.
Fentiek alapján indítványozom, hogy az SZMSZ 5. mellékletében a polgármesterre átruházott
hatáskörök felsorolása egészüljön ki az alábbival:

„(8) A nyári gyermekétkeztetés támogatására vonatkozó pályázat benyújtása”

3.)  Az  SZMSZ  7.  melléklete  tartalmazza  Várpalota  Város  Önkormányzata
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását.
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2015. január 01-jével hatályos
rendelkezései alapján Várpalota Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv 096020 - Is-
kolai intézményi étkeztetés kormányzati funkció kódja helyett a 096015 - Gyermekétkeztetés
köznevelési intézményben kormányzati funkciót kell alkalmazni. 
A kormányzati funkció kód változásokat a költségvetési szerv alapító okiratán is módosítani
kell az Áht. 105. §. (3) bekezdés, valamint az Ávr. 167/C. §. (1) bekezdés d) pontjában foglal-
taknak megfelelően, tekintettel arra, hogy az alapító okiratok érvénytelen kormányzati funk-
ció kódokat nem tartalmazhatnak.  

4.) Az SZMSZ 3. § (2) bekezdése szerint: „A polgármester, a jegyző és a hivatal hivatalos kör
alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, …”. Magyarország Alaptörvénye
kimondja, hogy hazánk neve Magyarország.
Javasolom,  hogy  az  SZMSZ 3.  §  (2)  bekezdésében  „a  Magyar  Köztársaság”  szövegrész
helyébe a „Magyarország” szöveg lépjen.

A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  17.  §-ában  meghatározottak  szerint,  a
jogszabály  előkészítője  –  a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó  részletességű  –
előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható  következményeit.  
A hatásvizsgálat  során  vizsgálni  kell  a  tervezett  jogszabály  valamennyi  jelentősnek  ítélt
hatását,  amelynek  – a  tárgyban  megjelölt  rendeletek  tekintetében  -  az  alábbiakban  teszek
eleget:

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
-  Az  SZMSZ  módosítására  a  vonatkozó  jogszabályok  előírásai  miatt,  illetve  a
polgármesterre átruházott hatáskör esetében célszerűségből kerül sor.

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:
- A  rendelet-tervezet  elfogadásának  és  alkalmazásának  környezeti  és  egészségi
következményei nincsenek. 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
- A rendelet-tervezet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
- A rendelet-tervezet megalkotásának elmaradása esetén nem tennénk eleget a vonatkozó
jogszabályokból adódó kötelezettségünknek, nem lenne megvalósítható az államháztartás
aktuális szakfeladati rendjének megfelelő könyvelés.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
- A jogszabály alkalmazáshoz szükséges, fent felsorolt feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatása
után hozza meg döntését!

V á r p a l o t a, 2015. május 14.

Talabér Márta
  polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

…/2015. (   ) önkormányzati

r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete

m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota  Város  Önkormányzati  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.  §  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  Várpalota  Város
Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  8/2011.  (II.28.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 43. § helyébe a következő rendelkezés
lép:

„43. § (1) A polgármestert, az alpolgármestert és a települési képviselőket az Mötv. 39. §-ában
előírtak szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. 
(2)  A  bizottságok  nem  képviselő  tagjai  az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvény  rendelkezései  alapján  kötelezettek
vagonnyilatkozat-tételre.”

2.  §  (1)  Az  SZMSZ 5.  mellékletének  „A Képviselő-testület  az  alább  felsorolt  hatáskörei
gyakorlását  a  Polgármesterre  ruházza  át:”  elnevezésű  pontja  kiegészül  a  következő  (8)
bekezdéssel:

„(8) A nyári gyermekétkeztetés támogatására vonatkozó pályázat benyújtása”.

(2) Az SZMSZ 6. mellékletének „Jogi és Ügyrendi Bizottság” elnevezésű pont (3) bekezdés
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, alpolgármesterek, képviselők  és a bizottságok
nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozatát;”

3. §  (1) Az SZMSZ 3. § (2) bekezdésében „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a
„Magyarország” szöveg lép.

(2) Az SZMSZ 7. mellékletében a „096020 Iskolai intézményi étkeztetés” szövegrész helyébe
a „096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet 2015. június 3-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

V á r p a l o t a , 2015. május 28.

        Talabér Márta              dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester     jegyző
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