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Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. október 27. napján tartott ülésén 
7. napirendi pont 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A 2014. október 12. napján tartott helyhatósági választások eredményeként új polgármestert és új 
képviselőket választott Vámosszabadi. 
 
Az Önkormányzat működését az eddigiektől eltérően kívánom felépíteni, ennek első lépéseként a 
jelenlegi egy alpolgármester helyett kettő alpolgármestert kívánok megválasztatni. Ehhez 
szükséges az SzMSz módosítása. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján 
elvégzett hatásvizsgálat eredménye: 
 
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL  
 
I. Várható társadalmi hatások:  
A rendeletnek társadalmi hatása nincs.  
  
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:  
A rendeletnek gazdasági hatása nincs.  
  
III. Várható környezeti hatások: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
  
IV. Várható egészségi következmények: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.  
  
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az 
önkormányzatra.  
  
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
Amennyiben a jogalkotásra nem kerül sor, akkor nem lehetséges két alpolgármestert 
megválasztani.  
  
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.  
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előterjesztés alapján rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Vámosszabadi, 2014. október 27. 
 
        Lizákné Vajda Lívia 
             polgármester 



2 

 

előterjesztés melléklete 

TERVEZET 

Vámosszabadi Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

…/…. (…. ….)  önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (2) 
bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § A R. 31. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„31. § (1) A Képviselő-testület az alakuló ülésen 2 fő képviselői mandátummal rendelkező alpolgármestert 
választ, akik társadalmi megbízatásban látják el tisztségüket. 
 

Záró rendelkezések 

2. § Jelen rendelet a kihirdetést követően 2014. október 27. napján … órakor lép hatályba. A R. 
módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
Vámosszabadi, 2014. október 27.   

 

                  Lizákné Vajda Lívia                                                     dr. Torma Viktória 
                     polgármester jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetésre került: 
Vámosszabadi, 2014. október  
 
 dr. Torma Viktória 
 jegyző 
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INDOKOLÁS 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A Képviselő-testület működésének rendjét tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzat 
rendeletben van megállapítva. A módosítást a 2014. október 12. napján megválasztott új 
polgármester és Képviselő-testület indokolja, akik az önkormányzati munkát új alapokra kívánják 
helyezni. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

az 1. §-hoz 

A módosítást tartalmazza. 

 

a 2. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. 

 

 

 
 


