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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
ELŐTERJESZTÉS
Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosításáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv. ) felhatalmazást adott a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy
rendeletben határozza meg saját szervezeti és működési szabályzatát.
Az Intézményműködtető Iroda 2016. december 31 napjával megszüntetésre
került így tartalmi jellegű módosításra van szükség, mivel nincs a szervezeti és
működési szabályzatban rendelkezés arról, hogy az Urányi János Sport és
Szabadidőközpontot milyen módon látja el feladatait.
Rögzíteni szükséges a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati
rendeletben, hogy Balatonboglár Város Önkormányzata az Urányi János
Szabadidő- és Sportközponton keresztül látja el a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 15
pontjában rögzített feladatait.
A fentieken túl meg kell határozni, hogy Az Urányi János Szabadidő- és
Sportközpont alkalmazottjainak jogviszonyára mely jogszabályok vonatkozzanak
ezek a következők a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII
törvény és a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.
Az előbbiek figyelembe vételével rendelkezni kell arról is, hogy Sportközpont
szabályzatait a polgármester – a Sportközpontvezető javaslatára – fogadja el.
Minderre tekintettel kérem a Képviselő-testületet,
tárgyalja meg és döntsön a rendeletmódosításról.

hogy

az

előterjesztést

Balatonboglár, 2017. március 13.
Mészáros Miklós polgármester

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (III.
.)
önkormányzati rendelete
Balatonboglár Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Balatonboglár Város Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III.30.)
önkormányzati rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet a következő 7/A. címmel
egészül ki:
„7./A. Urányi János Szabadidő- és Sportközpont 64/A. §.
(1) Az Urányi János Szabadidő- és Sportközpont (továbbiakban: Sportközpont)
alkalmazottjainak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII törvény és a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben
foglaltak az vonatkoznak.
(2) A Sportközpont szabályzatait a polgármester – a Sportközpontvezető
javaslatára – fogadja el.
(3) Balatonboglár Város Önkormányzata a Sportközponton keresztül látja el a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.
(1) bekezdés 15 pontjában rögzített feladatait.”
2. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rá következő napon
hatályát veszti.

Mészáros Miklós
polgármester
Balatonboglár, 2017. március

Dr. Markó Péter
jegyző
.

Dr. Markó Péter
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-tervezet
címe:

Előterjesztés a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló
22/2003 ( XI.10) KT számú rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
Költségvetési hatás:
Környezeti, egészségügyi
hatás:
következmények:
nem releváns

nincs

nincs
-

Adminisztratív
Egyéb hatás:
terheket befolyásoló hatás:
lakosság részére nincs,
hivatali részen nem
jelentős.

-

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A központi (kormányzati) jogi szabályozás viszonylag szűk körben szabályozza a köztisztviselőket megillető juttatásokat és támogatásokat s a
Somogy Megyei Kormányhivatal kiemelten kezeli az ilyen rendeletek módosításait.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: rendelkezésre áll
Szervezeti: rendelkezésre áll
Tárgyi: biztosított
Pénzügyi: rendelkezésre áll

