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Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. november 30-i rendes nyílt ülésére. 

 

Tárgy: Tordas Község Önkormányzat SZMSZ-ről szóló 18/2021. (IX. 30.) önkormányzati 

rendeletének módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1. Az Önkormányzat SZMSZ 13.§ (8) bekezdését a szöveg pontosítása miatt ki kell 

egészíteni a kizárólag a napirendhez kapcsolódó szövegrésszel: 

„ (8) A Képviselő-testületi ülésen jelen lévő lakosságnak kizárólag a napirendhez 

kapcsolódó hozzászólására a polgármester ad engedélyt, egy alkalommal, legfeljebb 3 

perc időtartamban. A hozzászólást kérő az előterjesztőhöz kérdést intézhet.” 

2. 18. § (3) Az indítványt a polgármesterhez kell benyújtani a tárgy megjelölésével és a 

határozati javaslattal együtt. A polgármester a Képviselő-testület ülését az indítvány 

átvételét követő, 15 napon belüli időpontra hívja össze. 

helyett 

„18. § (3) Az összehívás indokolását tartalmazó indítványt a polgármesterhez kell 

benyújtani. A polgármester a Képviselő-testület ülését az indítvány átvételét követő, 15 

napon belüli időpontra hívja össze.” 

3. a) 34. § (1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal Közmeghallgatást tart, 

amelyen a választópolgárok és a községben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű 

kérdést, javaslatot tehetnek.  

helyett 

34. § (1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal Közmeghallgatást tart, 

amelyen a választópolgárok és a községben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű 

kérdést, javaslatot tehetnek. A Közmeghallgatásra a közérdekű kérdést, javaslatot 

előzetesen is megküldhetik a Közmeghallgatást megelőző negyedik napig.” 

b) 34. § (3) Közmeghallgatást 10 nappal korábban meg kell hirdetni az önkormányzat 

hirdetőtábláján, az Önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetésével, 

valamint szórólap minden háztarásba történő eljuttatásával. A Közmeghallgatás 

meghirdetéséről a polgármester gondoskodik.” 

 helyett 

 



„34. § (3) Közmeghallgatást 10 nappal korábban meg kell hirdetni az önkormányzat 

hirdetőtábláján, az Önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetésével, 

valamint szórólap minden háztartásba történő eljuttatásával. A Közmeghallgatás 

meghirdetéséről a polgármester gondoskodik.” 

c) 34. § (5) A Közmeghallgatáson elhangzott javaslatra, feltett kérdésre szóban a 

közmeghallgatáson, vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.  

helyett 

34.§ (5) A Közmeghallgatáson elhangzott vagy az előzetesen feltett javaslatra, kérdésre 

szóban a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.” 

 

4. E mellett átvezetésre került a 4. mellékletben a szeptember 30-án elfogadott 17/2021. 

önkormányzati rendelet. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg. és a szükséges döntést hozza 

meg. 

 

A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 

 

Tordas 2021. november 22. 

 

          dr. Zay Andrea 

                jegyző 

Rendelet-tervezet 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelete 

Tordas Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2021. 

(IX. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

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: 

 

 

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 

befolyásoló hatása nincs.   

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

településképi eljárások ügyében átruházott hatáskörben polgármester döntsön. 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Már nem hatályban lévő 

jogszabályra hivatkozik a melléklet. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Rendelkezésre állnak. 

 

 


