
 

Zalaszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015(X.30.) önkormányzati rendelete a 8/2013(V.28.), 10/2014(X.20.) 

önkormányzati rendelettel módosított 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2011 (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Zalaszentmihály Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 53. §(1) alapján a képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról  3/2011 (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(továbbiakban Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ 

 
A rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

 

2.§ 

 

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik a helyben szokásos módon. 

 

Zalaszentmihály, 2015. október 30. 

 

 

 
Dr. Koczpek Csaba Kanizsai Mónika 

polgármester jegyző 
 

 

 

Kihirdetve. 

 

Zalaszentmihály, 2015. október 30. 

 

Kanizsai Mónika 

jegyző 

 

 

 

 



1.melléklet 

 

 

4. melléklete: A képviselő-testület állandó bizottsága (i) által 

ellátandó feladatok jegyzéke 
I. Szociális Bizottság 

 

Létszáma: 3 fő 

 

A bizottság fő feladata: 

 

1. az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális ellátás körébe tartozó kérelmek 

véleményezése, pénzbeni ellátások összegére javaslat tétele 

2. az önkormányzat által nyújtandó a szociális helyzethez kapcsolódó támogatások 

előzetes vizsgálata, javaslati tartalmának, sorrendjének felállítása 

3. a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztések előzetes véleményezése 

4. az önkormányzat által átruházott hatáskörben a helyi rendeletekben megállapított 

szociális ellátások körébe tartozó kérelmek elbírálása, ellátások megállapítása 

 

 

 

II. Ügyrendi Bizottság 

 

Létszáma: 3 fő 

 

A bizottság fő feladata: 

 

1. A polgármester és a települési képviselők vagyonnyilatkozatával, összeférhetetlenségi, 

méltatlansági ügyeivel kapcsolatos teendők ellátása 

2. Az önkormányzat működését érintő szabályozások rendszeres figyelése, a szükséges 

módosítások kezdeményezése 

3. A polgármester juttatásaival kapcsolatos testületi döntések előkészítése 

4. Az önkormányzati intézmények működését biztosító ellenőrzéseken való részvétel 

5. Döntés a helyi települési értékké nyilvánításról, a települési értéktár bizottsági teendők 

ellátása. 

 

 

A képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvántartásának, kezelésének és 

ellenőrzésének szabályait a 7. függelék tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

Zalaszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015  (   ) önkormányzati rendelete  

8/2013(V.28.), 10/2014(X.20.) önkormányzati rendelettel módosított 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2011 (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet tervezet címe:  
 
 

Zalaszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 

/2014  (   ) önkormányzati rendelete  

8/2013(V.28.), 10/2014(X.20.) önkormányzati 

rendelettel módosított 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 

3/2011 (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Társadalmi-gazdasági hatása:  
 
 

nincs 

Költségvetési hatása: 
 
 

-nincs 

Környezeti, egészségi 
következményei: 

-nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló 
hatása  

Olyan előírásokat tartalmaz, melyekről a képviselő-testület 
döntött 

Egyéb hatása: 
 

Nincs 

A rendelet megalkotásának 
szükségessége:  

Törvényi kötelezettség 

A rendelet megalkotása elmaradása 
esetén várható következmények:  
 

Törvényességi észrevétel 

A rendelet alkalmazásához  
szükséges feltételek:  

Személyi:     rendelkezésre áll 
Szervezeti:   rendelkezésre áll 
Tárgyi:   rendelkezésre áll, 
Pénzügyi: nincs  

 

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat 



 
 

Előterjesztés  
Zalaszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
2015. október 26-i  ülésére 

 
Tárgy:  Zalaszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014  (   

) önkormányzati rendelete  8/2013(V.28.), 10/2014(X.20.) önkormányzati 

rendelettel módosított a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2011 (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján  

 

„57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 

bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük 

alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére 

köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott bizottságait.”  

 

Javaslat: 

- Az ügyrendi bizottság hatáskörében  legyen a települési értéktárral kapcsolatos 

feladatok, lássa el az értéktár bizottság feladatait. 

 

Zalaszentmihály, 2015. október 18. 

 
 Dr. Koczpek Csaba 
 polgármester 
 

 

 


