
 
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

13/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
 

1. § Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: Rendelet) 46. §-a hatályon kívül helyezésre kerül.  
 
2. § A Rendelet 47. §-a hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
3. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.  
 
 
 
 
   Kőszegi Ilona     Bencze Éva 
    polgármester         jegyző 
 
 
 



 
Királyszentistván Község Önkormányzat  

az önkormányzat és szervei szervezeti- és működési szabályzatának  
módosításáról szóló 9/2017. (IX. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása 

 
 
 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 
 

Királyszentistván 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 

 

Az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 92.§-a felhatalmazást ad, a helyi önkormányzatok képviselő-testülete 
számára, hogy rendeletben határozzák meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számát, ezért az önkormányzat és szervei szervezeti- és működési 
szabályzatából a helyi népszavazás, népi kezdeményezés fejezet alatt található 46-47. §-ok 
hatályon kívül helyezésre kerültek, és Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-
testülete külön rendeletet alkot a helyi népszavazásról. 

 
HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt: 
 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
Társadalmi hatása, hogy a vonatkozó szabályozás megfeleljen a hatályos törvényi 
szabályozásnak. A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása 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 rendelet megalkotását a rendelet jogszabályi változásokhoz történő igazítása teszi 
szükségessé. 
 

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak. 


