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ELŐTERJESZTÉS 
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2016. november 24-i ülésére 
 

 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési  

Szabályzatáról szóló 8/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző 

  Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 
  Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 
 

 

 

Bérczes Beáta   Sándor Tamás   dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó        aljegyző    jegyző 
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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 javaslatot 

teszem: 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 162/2015. (XI.26.) határozatával fogadta 

el Várpalota Város és Gázipasa Város Testvérvárosi Szerződését.  

Gázipasa Város Polgármesterével együtt a Testvérvárosi Szerződés Okirata 2016. augusztus 

27-én aláírásra került.  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 54/2016. (IV.28.) határozatával fogadta 

el Várpalota Város és Sant’ Elpidio a Mare Város Testvérvárosi Szerződését.  

Sant’ Elpidio a Mare Város Polgármesterével együtt a Testvérvárosi Szerződés Okirata 2016. 

augusztus 1-jén aláírásra került.  

 

 

Fenti határozatokban a Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a szerződés aláírását 

követően gondoskodjon Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2. mellékletének kiegészítéséről. 

 

Javaslatot teszek az SZMSZ 2. mellékletének kiegészítésére az alábbiak szerint: 

 

„Várpalota Város testvérvárosainak felsorolása 

 

Borgo San Lorenzo – Olaszország 

Grottazolina – Olaszország 

Sant’ Elpidio a Mare - Olaszország 

Gazipasa - Törökország 

Körmöcbánya – Szlovákia 

Wolfsberg – Ausztria 

Petrozsény – Románia”  

 

 

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 Képviselő-testület korábbi döntéseinek átvezetése érdekében 

kerül sor. Az európai polgárság jegyében született testvérvárosi szerződések elősegítik a 

nemzetek közötti együttműködést, kapcsolattartást, erősítik az állampolgárok európaiság 

tudatát. 

 

 



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: 

Az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza Várpalota város testvérvárosainak felsorolását. A 

rendeletalkotás elmaradása esetén nem tennénk eleget a Képviselő-testület hivatkozott 

határozataiban foglaltak végrehajtásának 

 

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,  2016. november 07. 

 

 

 

 

        Campanari-Talabér Márta 
           polgármester 

 

 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

…/2016. (   ) 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 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2. § Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba és 2016. december 2-án hatályát veszti. 

 

 

 

 

V á r p a l o t a , 2016. november 24. 

 

 

 

 

    Campanari-Talabér Márta          dr. Ignácz Anita Éva 
         polgármester           jegyző 

 

  

 



 

1. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

2. melléklet a 8/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Várpalota Város testvérvárosainak felsorolása 

 

Borgo San Lorenzo – Olaszország 

Grottazolina – Olaszország 

Sant’ Elpidio a Mare - Olaszország 

Gazipasa - Törökország 

Körmöcbánya – Szlovákia 

Wolfsberg – Ausztria 

Petrozsény - Románia 

 

 

 

Várpalota Város partnervárosainak felsorolása 

 

 Czeladz – Lengyelország 

 Újlak – Horvátország 

 Slovenj Gradec – Szlovénia 

 Fermo – Olaszország 

 Porto San Giorgio – Olaszország 

 

 

 

 


