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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYAZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
____/2020. (_______) 

 
Önkormányzati rendelete 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. 

(XII. 19.) rendelet módosításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
alábbi rendeletet fogadja el: 
 
 
 

  1.§ A rendelet 62. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

62. § (3) A polgármester gazdálkodással kapcsolat feladatai, hatásköre 
a) a képviselő-testület elé terjeszti az éves költségvetést, 
b) beszámol az éves költségvetés végrehajtásáról, 
c) gyakorolja a bérgazdálkodói jogkört, a Polgármesteri Hivatalnál és azon 

intézményeknél, amelyek önálló bérgazdálkodási jogkörrel nem rendelkeznek, 
d) gondoskodik az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, az 

önkormányzat nevében kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat 
kötelezettségeket. 

e) a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. 
 

2.§    E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
Kengyel, 2020. március ….. 
 
 
 

Németh Lajos  
alpolgármester 

Dr. Bartók László 
helyettesítő jegyző 

 



2 

Indokolás  
 

A ___/2020. (______) önkormányzati rendelethez 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 12/2018. 
(XII. 19.) rendelet módosításáról 

 
 

1 §-hoz 
 
A Képviselő-testület hatáskörét módosítaná az által, hogy a polgármester kizárólag az Ő 
hozzájárulásával vállalhatna kötelezettséget. 
 

 2 §-hoz 
 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
Kengyel, 2020. március …... 
 
 
 
Németh Lajos       Dr. Bartók László 
alpolgármester       helyettesítő jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálati lap 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 12/2018. 
(XII. 19.) rendelet módosításáról 

 
____/2020. (____) önkormányzati rendeletéhez 

I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nincs. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget 

befolyásoló hatással nem bír. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei 

nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó 
jogszabályi tervezetek közé.  
 
 
Kengyel, 2020. március ……. 
 
 
 Németh Lajos 
  alpolgármester 
 


