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                   Iktatószám: 155-       /2021 

                   Ügyintéző: Tárkányi Ágnes 

 

Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. szeptember 28-i testületi ülésére. 

 

Tárgy: Tordas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, a 

Tordasi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének határozattal történő elfogadása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tordas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása. 

 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában az alábbi módosítások kerültek 

átvezetésre. 

 

1. 

 

2. § 

Az Önkormányzat jelképei, kitüntetései 

 

(1) Az Önkormányzat jelképei: címer, zászló, pecsét, logó, szlogen. 

(2) Az Önkormányzat címere: vágott, fent hasított háromszögű pajzs, 1. mezőrészében arany 

mezőben úszó kék hal, 2. mezőrészében zöld alapon hegyével fölfelé, élével befelé forduló 

arany szőlőmetsző kés, mögötte hegyével felfelé, élével kifelé néző arany ekevas, a 3. kék 

mezőben a pajzs aljából kiemelkedő zöld hármashalmon jobbra forduló ezüst galamb, veres 

lábbal és csőrrel, csőrében arany olajágat tart. 

(3) Az Önkormányzat zászlója ketté osztott, felül kék, alul arany színű, közepén Tordas 

Község címere. 

 

 

2.  10.§ (9) A munkatervet a 6. sz. függeléke tartalmazza 

 

3.  A 4. melléklet ( a volt 3. számú függelék) kiegészítésre került: Átruházott hatáskörben a 

polgármester úr dönt a településképi eljárásokról 

 

4.  A Tordasi Polgármesteri Hivatal SzMSz-e kikerült a mellékletekből. 

37. § (2)  A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát a 2. melléklet 

rögzíti 

 

5. Az Önkormányzat munkaterve kikerült az SzMSz mellékletei közül. 

 

6.  A rendelet csak mellékleteket tartalmazhat, függelékeket nem, ezért az 

újraszabályozás során átnevezésre kerültek. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és a szükséges döntést 

hozza meg. 
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A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 

 

 

rendelet-tervezet 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  .../2021. (      ) önkormányzati 

rendelete 

Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

Tordas Község Önkormányzat 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: 

 

 Melléklet 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

 

A tervezett jogszabály várható következményei:  

 

Társadalmi hatásai: A módosított rendelet társadalmi hatást nem von maga után. 

Gazdasági hatásai: A módosított rendelet gazdasági hatást nem von maga után. 

Költségvetési hatásai: A módosított rendelet költségvetési hatást nem von maga után. 

Környezeti következmények: A módosított rendelet környezeti hatást nem von maga után. 

Egészségügyi következmények: A módosított rendelet egészségügyi hatást nem von maga 

után.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A módosított rendeletnek adminisztratív 

terheket növelő hatásai nem jelentősek.  

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A képviselő-testület úgy döntött, a 

településképi eljárások ügyében átruházott hatáskörben polgármester döntsön. 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Önkormányzat SzMSz-e nem 

felel meg a jogszabályi előírásoknak.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: Rendelkezésre állnak. 

 

 

II. Tordasi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének határozattal történő elfogadása 

 

A Tordasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata az Önkormányzat 

SZMSZ-ének mellékletét képezte. Ez a jogszabályi előírásokkal ellentétes.  

A Hivatal SzMSz-ében változtatás nem történt. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § d) pontja 

szerint: a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a 

hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint 

ügyfélfogadási rendjének meghatározására.  
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Kérem, a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, illetve az előterjesztés 

mellékletét képező, a Tordasi Polgármesteri Hivatal SzMSz-nek jóváhagyását! A Tisztelt 

Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, normatív határozat keretében 

jóváhagyási joggal tárgyalja.  

 

A határozat elfogadása az Mötv. 50. §-a alapján minősített többséget igényel. 

 

határozati-javaslat 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (IX. 28.) határozata 

A Tordasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatát megtárgyalta és jóváhagyja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Tordas, 2021. szeptember 15. 

 

 

        Juhász Csaba 

         polgármester 

 


