1.

NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 25-én tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Törvényességi felhívás (SZMSZ)
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző
-

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:
2019. május 27-én kelt VE/53/1163/2019. ügyiratszámú törvényességi felhívás értelmében
szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2014. (XII.05.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítása, melynek határideje 2019. augusztus 11.
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály normatív tartalmú rendelkezéseit a jogszabály és mellékletei tartalmazzák. Az Ör.
több paragrafusa függelékre utal. A függelék a normaszövegben történő hivatkozás alapján
nem lehet a jogszabály része.
Az Ör. 69. § (2) bekezdésében a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége,
illetve akadályoztatása esetén történő más jegyző megbízására vonatkozó polgármesteri
eljárás szabályozása törvénysértő. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 251. §-a alapján a jegyző csak a kormányhivatal vezetője által történő kinevezés
esetén, másik jegyző helyettesítése céljából létesíthet további egy közszolgálati jogviszonyt.
Részletes indokolás:
1. § A képviselő-testület létszáma.
2. § A rendeletek felülvizsgálata, nyilvántartása.
3. § A képviselők fogadóórái, beszámolási kötelezettségük.
4. § Ügyrendi Bizottság létrehozása.
5. § A jegyző és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége illetve akadályoztatása esetén
szükséges teendők.
6. § A Hivatal részletes működését tartalmazó Szervezeti és Működési szabályzata
létrehozása.
7. § Hatályon kívül helyezett rendelkezés
8. § Hatályba léptető rendelkezés

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Rendelet tervezet címe:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestületének …../2019. (…...) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Rendelet tervezet társadalmi,
gazdasági hatása:
Rendelet tervezet költségvetési
hatása:
Rendelet tervezet környezeti,
egészségügyi következményei:
Rendelet tervezet adminisztratív
terheket befolyásoló hatása:
Rendelet tervezet egyéb hatása:
A rendelet megalkotásának
szükségességének indoka:

nincs

A rendelet megalkotásának
elmaradása esetén várható
következmények:
A rendelet alkalmazásához
szükséges személyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához
szükséges szervezeti feltételek:
A rendelet alkalmazásához
szükséges tárgyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához
szükséges pénzügyi feltételek:

nincs
nincs
nincs
nincs
A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívást
bocsátott
ki
a
jogszabálysértő
rendelkezésekkel szemben, mely elemek hatályon
kívül helyezése, módosítása szükséges.
A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi
felügyeleti eljárás lefolytatását vonja maga után.
rendelkezésre állnak
rendelkezésre állnak
rendelkezésre állnak
rendelkezésre állnak

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására, és elfogadására.
Káptalantóti, 2019. június 19.
Csom Károlyné
polgármester

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (…..) önkormányzati rendelete
Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelete
módosításáról

(tervezet)

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Káptalantóti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 5. § helyébe
következő rendelkezés lép:
„5. § A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 5. fő.„
2. § A rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § A jegyző köteles gondoskodni:
a) a rendeletek folyamatos felülvizsgálatáról,
b) a rendeletek hatályosságáról,
c) szükség esetén a rendelet-módosítás kezdeményezéséről,
d) a rendeletek nyilvántartásáról.”

3. § A rendelet 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. § (2) A települési képviselő – az Mötv. 32. § (2) bekezdés k) pontja értelmében
köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, ennek érdekében félévente egy
alkalommal fogadóórát tartani. A települési képviselő a képviselői tevékenységéről
szóló tájékoztatást a közmeghallgatás keretében teszi meg.”

4. § A rendelet 65. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § (2) A képviselő-testület állandó bizottságként Ügyrendi Bizottságot hoz létre.”

5. § A rendelet 69. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„69. § (2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatásuk esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő
időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a
székhely település polgármestere a közös hivatalt alkotó önkormányzatok
polgármesterinek egyetértésével a Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási
ügyintézőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a

Közös Önkormányzati Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor a székhely település
polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezései szerint jár el.”

6. § A rendelet 71. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„71. § (2) Az Önkormányzati Hivatal működésének részletes szabályait a jegyző által
előkészített és a polgármester által a Képviselő-testületek elé beterjesztett Szigligeti
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.”

7. § Hatályát veszti a rendelet 82. § (4) bekezdése.

8. § A rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:
A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2019.…………….

Lutár Mária
jegyző

2. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 25-i rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Pályázat a 2019. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 1.
pontja alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben pályázatot írt ki a 2019. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatástámogatásáról, mely alapján Káptalantóti Község Önkormányzata a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénybevételéhez támogatási
igényt nyújthat be.
A támogatás célja azon települések támogatása, amelyekben az önkormányzati az állami illetve egyéb
vízközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás
költségei a vízközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt
jelentősen meghaladják. Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás
ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is.
A pályázathoz szükséges dokumentációt 2019. július 1-ig szükséges rögzíteni és lezárni a Kincstár
által üzemeltetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) nevű elektronikus
rendszerben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni
szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2019. (VI…..) Képviselő-testületi határozat
1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár
felé.
2. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
teendők lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:

2019. július 1.
polgármester

Káptalantóti, 2019. június 19.
Csom Károlyné
polgármester

3. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 25-i rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előkészítette:
Meghívottak:

Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezésének
véleményezése
Csom Károlyné polgármester
dr. Takács Nóra aljegyző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a 2019. június 14-én érkezett megkeresésében
tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői beosztásának ellátásával 2019. június 1-től Loránd György r. alezredest
bízta meg. (A megkeresés az előterjesztés melléklete.) A rendőrségről szóló törvény alapján
kérik a Képviselő-testület véleményét Loránd György r. alezredes kapitányságvezetővé
történő kinevezésére vonatkozóan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot
meghozni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
határozat

...……/2019.

(VI.

…..)

Képviselő-testületi

1) Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete Loránd György r.
alezredes
Tapolcai
Rendőrkapitányság
kapitányságvezetőjének történő kinevezését
támogatja.
2) Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert
hogy a döntésről szóló határozat kivonat 1
példányát a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányságnak küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2019. július 10.
polgármester

Káptalantóti, 2019. június 19.
Csom Károlyné
polgármester

Előterjesztés
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019…… napján tartandó rendkívüli ülésére

Káptalantóti Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Bognár Andrea ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról
(a továbbiakban: HEP). Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Az Ebktv. 31. § (4)
bekezdés alapján: „A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2)
bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az
áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni,
illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell
módosítani.”
A HEP-ben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint gyermekek és idősek
csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási egészségügyi és szociális helyzetéről
helyzetelemzés, valamint a feltárt problémák komplex kezelése érdekében intézkedési terv
készült.
2019. évben az Ebktv. alapján HEP elkészítése vált szükségessé 2019-2024 időszakra, mely
program elkészítése során kiemelt figyelmet fordítottunk az egyenlő bánásmód, az
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményeinek érvényesülését segítő
intézkedésekre. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) kormányrendelet rendelkezései, a
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.)
EMMI rendelet szabályai jelentős mértékben meghatározzák a tartalmi követelményeit.
A megfogalmazott intézkedések, tevékenységek annak függvényében kerültek
meghatározásra, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítható legyen.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező HEP-et
megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján
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az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal Káptalantóti Község Helyi
Esélyegyenlőségi Programját a 2019-2024. időszakra vonatkozóan elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentum aláírására.
Megbízza a jegyzőt, hogy a programot a helyben szokásos módon tegye közzé, valamint
küldje azt meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.
Felelős: Csom Károlyné polgármester
Lutár Mária jegyző
Határidő: azonnal

Káptalantóti, 2019. június 19.

Csom Károlyné
polgármester

2

