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TERVEZET
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2014. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 10/2011.
(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi
Bizottságával egyetértésben a következőket rendeli el:
1. §

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III. 25.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 20. § (7) bekezdése a következő i)
ponttal egészül ki:
„i) Lefolytatja a jegyzővel szemben az etikai eljárást.”

2. § (1) Az SZMSZ 2. függelék 2. pontjában foglalt táblázat A:5-B:5 mezőjében a „Takács
Béla Ady E. u. 17.” szövegrész helyébe a „Gavallér István Ady E. u. 9.” szöveg lép.
(2) Az SZMSZ 5. függelékében foglalt táblázat C:3 mezőjében a „Csehovics Alex”
szövegrész helyébe a „Révész Péter” szöveg lép.
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

DR. PATAKI ANETT S. K.

jegyző

DR. TÓTH LAJOS S. K.
polgármester

INDOKOLÁS
Tisztelt Képviselő-testület!
Általános indokolás
A Képviselő-testület 27/2014. (III. 19.) Kth. számú határozatával Gavallér István Felsőzsolca,
Ady E. u. 9. sz. alatti lakost a Pénzügyi Bizottság tagjává megválasztotta.
30/2014. (III. 19.) Kth. számú határozatával elfogadta a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati
Hivatal Etikai kódexét, amely a jegyző esetében etikai eljárás lefolytatására az Ügyrendi
Bizottságot jelöli ki, ezzel tehát szükséges kiegészíteni a Bizottság feladatköreit.
Az 5. függelékben továbbá feltüntetésre kerül a Sajóvölgye Energia Kft. új ügyvezetője.
Az előterjesztés a fenti változásokat tartalmazza.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz:
Az Ügyrendi Bizottság feladatköre egészül ki a jegyzővel szembeni etikai eljárás
lefolytatásával.
A 2. §-hoz:
A Pénzügyi Bizottság összetételének változása és a Sajóvölgye Energia Kft. új ügyvezetője
jelenik meg.
A 3. §-hoz:
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
Felsőzsolca, 2014. április 22.

Dr. Tóth Lajos
polgármester

Hatásvizsgálati lap
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításához
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I.

Várható társadalmi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása nincs.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása
nincs.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet módosítása az Ügyrendi Bizottság feladatainak bővülése és a Pénzügyi
Bizottság személyi összetételében, továbbá a Sajóvölgye Energia Kft. ügyvezetőjének
személyében bekövetkezett változás átvezetése miatt szükséges.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet végrehajtásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi többletfeltételei
nincsenek.
Felsőzsolca, 2014. április 22.

Dr. Tóth Lajos
polgármester

