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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYAZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ  
ALPOLGÁRMESTERE 

 
5/2020. (IV.21.) 

 
Önkormányzati rendelete 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. 

(XII. 19.) rendelet módosításáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
alábbi rendeletet fogadja el: 
 
 
 

  1.§ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép: 
 

2.§    E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
Kengyel, 2020. április 20. 
 
 
 

Németh Lajos  
alpolgármester 

Dr. Bartók László 
helyettesítő jegyző 
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1. melléklet a 5/2020.(IV.21.) önkormányzati rendelethez 

A bizottságok feladatairól 
 
1. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

- ellátja az SZMSZ 42-52. §-ban meghatározott feladatokat 
- részt vesz a rövid és hosszú távú tervek kidolgozásában 
- javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére 
- a Képviselő-testület megbízása alapján részt vesz a pénzügyi jellegű 

önkormányzatot érintő ügyek, beruházások előkészítésében 
- átruházott hatáskörben elbírálja a jelzálogjog bejegyzés törlési, vagy 

megterhelési kérelmeket a lakásépítéshez, felújításhoz adott kölcsön 
vonatkozásában 

- szükség szerint javaslatot tesz a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására, kiegészítésére 

- véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését /kivéve az építési 
telkeket/ 

- szükség szerint javaslatot készít az értékesítésre kerülő építési telkek 
kijelölésére, áraira 

- figyelemmel kíséri a községben a járda és úthálózat állapotát, ezek 
megvédésére, felújítására javaslatot tesz 

- rendszeresen figyelemmel kíséri a község környezetvédelmi helyzetét, szükség 
szerint javaslatot tesz az általa észlelt hiányosságok kijavítására 

- a polgárőrség munkáját figyelemmel kíséri, segíti 
- részt vesz a településrendezési terv felülvizsgálatában 
- részt vesz az SZMSZ elkészítésében, módosításában 
- figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását, ciklusonként 

egy alkalommal napirendre tűzi felülvizsgálatukat 
- megbízás alapján vizsgálatot végez a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 

összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyekben 
- ellátja a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozataival kapcsolatos 

feladatokat 
 

A bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a Képviselő-testület elé a következő 
előterjesztések: 
 a) éves pénzügyi terv 
 b) helyi adó megállapítása, módosítása 
 c) hitelfelvétel 
 d) beszámoló pénzügyi tervek végrehajtásáról 
 e) gazdasági társaság alapítása, megszüntetése 

 
2./  Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság     
 

- részt vesz az egészségügyi, szociális, művelődési és oktatási tárgyú 
előterjesztések előkészítésben, azokat véleményezi 

 
- figyelemmel kíséri a községben a közművelődési, oktatási, egészségügyi, 

szociális feladatok ellátását, évente egy alkalommal értékeli a Képviselő-
testületi ülésen 

- részt vesz a községi ünnepségek programjainak kialakításában, előkészítésében 
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- szervezi a hagyományos „Kengyelfutás” tömegsport rendezvény előkészítését, 
lebonyolítását 

- figyelemmel kíséri, és évenként értékeli a községben a sportfeladatok ellátását 
- kapcsolatot tart fenn a községben működő civil szerveződésekkel, segíti 

munkájukat 
- 
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Indokolás  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
ALPOLGÁRMESTERE 

 
5/2020. (IV.21.) rendeletéhez 

 
a Kengyel Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 12/2018. 

(XII. 19.) rendelet módosításáról 
 

 
1 §-hoz 

 
A kihirdetett országos veszélyhetet miatt, a Képviselő-testület nem ülésezik, így a 
hatáskörében hozott döntések esetén a jogorvoslati lehetőség biztosított bírói út által. 
 

2 §-hoz 
 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
 
Kengyel, 2020. április 20. 
 
 
 
 
Németh Lajos       Dr. Bartók László 
alpolgármester       helyettesítő jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálati lap 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
ALPOLGÁRMESTERE 

 
 5/2020. (IV.21.) rendeletéhez 

 
I. Várható társadalmi hatások 
 A javaslatnak közvetlen társadalmi hatása nincs. 
 
II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtása közvetlen gazdasági és költségvetési főösszeget 

befolyásoló hatással nem bír. 
 
III.  Várható környezeti hatások  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.  
 
IV.  Várható egészségügyi következmények  
 A rendeletben foglaltak végrehajtásának várható egészségügyi következményei 

nincsenek. 
 
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő 

adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak. 
 
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  
 A rendelet megalkotására jogszabályi kötelezettség alapján volt szükség. 
 
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  
 A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  
 
A rendelet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési 
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó 
jogszabályi tervezetek közé.  
 
 
Kengyel, 2020. április 20. 
 
 
 Németh Lajos 
  alpolgármester 
 


