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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ TESTÜLET
2021. december 15-i rendes ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
2021. december 15.
A napirendet tárgyaló ülés:
Képviselő-testület
Előterjesztő:
Szabó István Ferenc polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város
Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 31.)
önkormányzati rendelete módosítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.évben az alakuló ülésén fogadta el
az önkormányzat szervezeti is működési szabályzatáról szóló rendeletét.
A rendeletben foglaltakat a hivatal felülvizsgálta és az alábbi módosításokra teszünk javaslatot:
Az elmúlt két évben az Őrbottyáni Hírmondó című önkormányzati újság a pandémia okozta nehézségek miatt nem tudott az szmsz-ben meghatározottak szerint havonta megjelenni, ezért is javasolt ennek a rendelkezésnek a módosítása.
Az utcanevek elnevezésével és a házszámozással kapcsolatos feladatokat javasoljuk a Humánügyi
bizottság feladatköréből a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság feladatkörébe áttenni.
A hazai és nemzetközi testvértelepülési kapcsolatok ápolásával összefüggő feladatok szerepelnek a
Pénzügyi és településfejlesztési bizottság feladatkörében, így annak az elhagyását javasoljuk a Humánügyi bizottság feladataiból.
A Humánügyi bizottság állásfoglalásaival benyújtható előterjesztések felsorolását is pontosítja a javaslat.
A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza többek között a hivatal létszámát, a rendelet-tervezet a
hivatal létszámának emelésére tesz javaslatot.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést és mellékleteit áttanulmányozni, a
rendelettervezetek elfogadása tárgyában döntést hozni szíveskedjék.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
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− Magyarország Alaptörvénye
− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
− a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
I. A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (XII.15.) önkormányzati
rendelete Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló
8/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A szabályozás tartalmi helytállósága, a rendeletek közötti szabályozási összhang megteremtése.
Költségvetési hatása:
A polgármesteri hivatal létszámának emelésével járó költségeket az éves költségvetési rendeletbe
szükséges betervezni.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegihez képest adminisztratív terheket befolyásoló
hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az elmúlt évek működésének tapasztalatai alapján kerülne sor az szmsz módosítására.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Amennyiben a módosítás nem kerül elfogadásra, a hivatal létszáma nem emelhető.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye: A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
6. RENDELET-TERVEZETEK
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
__/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019.
(X. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról
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Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési
szabályairól az alábbiakat rendeli el:
1.§
Őrbottyán Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019. (X.31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(1) Az önkormányzat hivatalos lapja az „Őrbottyáni Hírmondó” című újság.”
2.§
A Rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) A Humánügyi bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:
a)
a köznevelési, szociális, egészségügyi és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények létesítéséről, megszüntetéséről, az intézményvezetők kinevezéséről,
szóló előterjesztés.”
3. §
A Rendelet 21. § (5) bekezdés az alábbi új o) ponttal egészül ki:
„(5) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladatkörében különösen:
o) javaslatot tesz az utcanevek megváltoztatására, közterületek elnevezésére, továbbá véleményezi
az ezekre érkezett javaslatokat.”
4. §
A Rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. A hivatal létszáma: 32 fő.”
5. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdésének c) és e) pontja, 19. § (4) bekezdésének i) és k)
pontja, 20. § b) és c) pontja.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Őrbottyán, 2021. december ___.
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Szabó István Ferenc
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2021. december __-én kihirdetésre került.
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
Részletes indokolás
1. §-hoz
Az elmúlt két évben az Őrbottyáni Hírmondó című önkormányzati újság a pandémia okozta nehézségek miatt nem tudott az szmsz-ben meghatározottak szerint havonta megjelenni, ezért is
javasolt ennek a rendelkezésnek a módosítása.
2. §-hoz
A § az eddigi rendelkezés pontosítását tartalmazza.
3. §-hoz
A rendelkezés az utcanevek elnevezésével és a házszámozással kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi
és Településfejlesztési bizottság feladatkörébe javasolja áttenni.
4. §-hoz
A rendelkezés a hivatal létszámának emelésére tesz javaslatot.
5. §-hoz
A § hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz, illetve a rendelet hatályba léptetésre vonatkozó
rendelkezést tartalmazza.
Őrbottyán, 2021. december 9.
Előterjesztő:
……………………………………….
Szabó István Ferenc
polgármester
Az előterjesztést készítette:
................................................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

