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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztálya a 2022. évi intézményi munkatervben foglaltaknak megfelelően 
elvégezte - a megye önkormányzatai tekintetében - a helyi önkormányzatok szervezeti és 
működési szabályzatairól szóló önkormányzati rendeleteinek (a továbbiakban: SzMSz) 
felülvizsgálatát.  
 
Az SzMSz-ek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvénnyel (a továbbiakban: Mötv.) összhangban lévő szabályozásának törvényességi 
vizsgálatát elvégezve megállapították, hogy a önkormányzatok SzMSz-eik nem felelnek meg 
maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.  
 
A szakmai iránymutatás a jogsértésekre vonatkozóan az előterjesztés 1. mellékletét képezi.  
 
Mindezek alapján a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal kéri a települések 
jegyzőit, hogy a fenti tárgyban alkotott önkormányzati rendeletet vizsgálja felül és szükség 
esetén a feltárt jogsértés(ek) orvoslásáról 2023. január 31. napjáig, az SzMSz jogszabályi 
követelményeknek megfelelő módosítása és a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 
29.) Korm. rendelet szerinti közzététele útján gondoskodni szíveskedjen.  
 
A saját honlappal rendelkező önkormányzatoknak kötelezővé teszi a rendeletek honlapon 
történő közzétételét is.  
 
A szakmai iránymutatás alapján a jogsértések megszüntetése érdekében Piliscsév Község 
Önkormányzat Képviselő-testületénék a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása elkészült, melynek megvitatás utáni 
elfogadását javaslom. 
 
INDOKOLÁS 
 
Piliscsév Község Önkormányzata felülvizsgálta az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.19.) önkormányzati rendeletét a KEM Kormányhivatal 
KE/3/19-11/2022. iktatószámú szakmai iránymutatásának megfelelően. A felülvizsgálat során 
az alábbi szakaszok  és bekezdések újra szabályozására került sor: 8. §, 24. §, 25. § (4) 
bekezdés, V. fejezet címe, 40. § (3) bekezdés, 40. § (5a)-(5b), és 45. § (1) bekezdés. A 
felülvizsgálat és egyben az újra szabályozás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak, valamint a jogszabályszerkesztési 
előírásoknak való megfelelés. 



  

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 
A rendeletalkotás  
a) társadalmi-gazdasági hatása: a jogosultsági kör változatlan,  
b) költségvetési hatása: költségvetésre gyakorolt hatása nincs,  
c) környezeti, egészségi következménye: nem értelmezhető,  
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendeletalkotás kapcsán felmerülő 
adminisztratív feladatokat a közös önkormányzati hivatal látja el, az adminisztratív teher az 
nyilvántartás és iratok őrzése terén enyhén emelkedik. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: gazdasági változások követése a helyi 
jogalkotásban, jogszabályi megfeleltetés. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
a) személyi: rendelkezésre áll,  
b) szervezeti: rendelkezésre áll,  
c) tárgyi: rendelkezésre áll,  
d) pénzügyi: rendelkezésre áll. 
 
 
Előterjesztés melléklete:  

• KEM Kormányhivatal szakmai iránymutatása 
• Rendelet-tervezet 2. melléklet  
• indokolást a rendelet-tervezet tartalmazza 

 
 
 
Piliscsév, 2023. január 18. 
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