
Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

az önkormányzat és szervei szervezeti- és működési szabályzatáról szóló  

16/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
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ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 
 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32 cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felülvizsgálta az önkormányzat és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. 

 

RÉSZLETES INDOKLÁS 
 

 

1.§ A képviselő-testület tagjainak számát tartalmazza, valamint azt, hogy a képviselők neve a 

rendelet melléklete helyett függelékben jelenik meg. 
 

2.§ A Humán Értékek Bizottsága tagjainak névsorát tartalmazó melléklet hatályon kívül 

helyezése, a névsor függelékben történő megjelenéséről döntés. 
 

3. § A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjainak névsorát tartalmazó 

melléklet hatályon kívül helyezése, a névsor függelékben történő megjelenéséről döntés 
 

4. §. Hatályon kívül helyezésre került a szociális hatáskör polgármesterről alpolgármesterre 

történő átruházása. 
 

5. § Hatályon kívül helyezésre került a fellebbezésről szóló rendelkezés. 
 

6.§ A duplikált 11. § hatályon kívül helyezése. 
 

7. § 13/A § beszúrása. 
 

8.§ Duplikált 19. § hatályon kívül helyezése. 
 

9. § 20/A § beszúrása. 
 

10.§ Az önkormányzati döntések jelölésének hatályon kívül helyezését, és a határozatot hozó 

szerv rövidített megjelölését tartalmazza. 
 

11.§ A bizottság egyszerű szótöbbséggel történő döntéséről szóló rendelkezés hatályon kívül 

helyezése. 
 

12.§ Azt tartalmazza, hogy a megválasztott alpolgármester milyen módon (társadalmi 

megbízatásban) látja el a feladatát. 
 

13. § Módosításra került a vagyonnyilatkozatok kezeléséről szóló rendelkezés. 
 

14.§ A testületi ülés vezetéséről rendelkezik a polgármester és az alpolgármester tartós 

akadályoztatása esetén. 
 

15.§ A rendelkezés kiegészítése a bizottsági tagok számával. 
 

16.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 



 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

 

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt: 
 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása a rendeletnek nincs.  
 

Környezet-és egészségügyi hatása: 

A rendelet felülvizsgálatának környezet- és egészségügyi hatása nincs. 
 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

A rendelet felülvizsgálata minimális adminisztratív terhet rótt a közös önkormányzati hivatal 

dolgozóira. 
 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye: 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a rendelettel kapcsolatban. 

A jogalkotás célja a törvénysértő rendelkezések megszüntetése, és a felsőbb jogszabályokkal 

történő harmonizáció. 
 

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak. 

 


