
Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2017. április 25-én tartandó ülésére. 

 

 

 

Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A hatályos szabályzat 2014. május 1-jétől van hatályban, így azóta több olyan jogszabályi 

változás következett be, ami indokolttá teszi a Szervezeti és Működési Szabályzat 

(továbbiakban: Szabályzat) módosítását. 

 

A Szabályzat 1.5 pontjának g) alpontja szerint: „ A Hivatal feladatait a III. Fejezet, a 

vonatkozó jogszabályokat a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.” 

 

Mivel a jogszabályi változások bekövetkezése független a Hivataltól és a központi 

jogalkotók nagy számban élnek felhatalmazásukkal, így javasolom, hogy a hatályos 

szabályzat 2.5 pontja kerüljön kiegészítésre a g) alponttal, mely szerint:  

 

Az Aljegyző a jegyző által meghatározott körben: 

g) Gondoskodik a Hivatal feladatait meghatározó alapvető jogszabályokat tartalmazó 1. 

számú függelék naprakész vezetéséről. 

 

Az 1. számú függelék módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal javasolom 

elfogadni. 

 

I z s á k, 2017. április 11. 

 

                                                                                                            (: Bagócsi Károly:) 

                                                                                                               címzetes főjegyző  

 

 

 

Határozat- tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az  Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

Határidő: 2017. május 12. 

Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző 
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1. számú függelék! 

 

 

A Hivatal feladatait meghatározó alapvető jogszabályok 

 

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

- 1990. évi C. törvény a helyi adókról, 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, 

- 1991. évi XVI. törvény a koncesszióról, 

- 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

   valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és és hatásköreiről, 

- 1991. évi XXXIII. törvény egyes önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak  

   önkormányzatok tulajdonba adásáról, 

- 1991. évi LXXXIII. törvény a gépjárműadóról, 

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, 

- 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról, 

- 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

   vonatkozó egyes szabályokról, 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, 

- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelem általános szabályairól, 

- 1995. évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és magánlevéltári anyag  

   védelméről, 

- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 

- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről, 

- 1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról, 

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

- 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra  

   jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről,  

- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásról, 

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

   közművelődésről,   

- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, 

- 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról, 

- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, 

- 2000. évi C. törvény a számvitelről, 

- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, 

- 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról, 

- 2004. évi I. törvény a sportról, 

- 2004. évi II. törvény a mozgóképről, 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárások és szolgáltatások általános 

   szabályairól, 
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- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről, 

- 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek  

   beutazásáról és tartózkodásáról, 

- 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, 

- 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról, 

- 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, 

- 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról, 

- 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról, 

- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 

- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

   általános szabályairól, 

- 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról, 

- 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselőkről és polgármesterek választásáról, 

- 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról, 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 

- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes  

   törvények módosításáról, 

- 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól, 

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

- 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról, 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 

- 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről, 

- 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról, 

- 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

   vallásfelekezetek és vallási közösségek jogáról, 

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű- szolgáltatásról, 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 

- 2013. évi V. törvény, a  Polgári Törvénykönyvről, 

- 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról, 

- 2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi   

   kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, 

- 2013. évi CXXII. törvény a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról, 

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, 

- 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység  

   minősítéséről, 

- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról. 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 

- 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről. 

- 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi költségvetéséről. 

 

II. 

 

- 1979. évi 13. tvr. a nemzetközi magánjogról, 
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III. 

 

- 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások  

   térítési díjáról  

- 6/1996.(VII.16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a  

   Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási versenyhelyzetek kezelésére nyújtható  

   támogatásról  

- 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

   gyámügyi eljárásról 

- 223/1998.(XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

   törvény végrehajtásáról 

- 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírság kiszabásáról, 

- 32/1999.(III.31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi  

   szabályairól, 

- 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.  

   törvény végrehajtásáról, 

- 132/2000.(VII.14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről, 

- 12/2001.( I.31.) rendelet a lakáscélú állami támogatásokról, 

- 119/2004.(IV.29.) Korm. rendelet az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az  

   átmeneti támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és 

   ellenőrzési rendjéről 

- 308/2004.(XI.13.) Korm. rendelet az európai zászló és az európai lobogó használatának 

   részletes szabályairól 

- 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

   követelményeiről 

- 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

- 55/2009.(III.31.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról, 

- 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről, 

- 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről, 

- 218/2009.(X.6.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepció,a területfejlesztési program  

   és a településrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük,  

   kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól, 

- 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet a szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának 

   részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről. 

- 41/2010.(II.26.) az állatok tartásáról, 

- 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami  

   támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről, 

- 246/2011.(XI.24.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmény és a radioaktív- tároló 

   biztonsági övezetéről, 

- 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

- 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

   belső ellenőrzésről 

- 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

   és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  

- 313/2012.(XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

   valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról, 

- 78/2012.(XII.28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének  

   kiadásáról, 
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- 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált  

   településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes  

   településrendezési sajátos jogintézményekről, 

- 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartási számvitelről 

- 2/2013.(I.22.) NGM rendelet a villamos-művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen  

   vezetékek biztonsági övezetéről 

- 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése  

   alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a  

   telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól, 

- 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

   szakágazatok osztályozási rendjéről  

- 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása  

érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés  hirdetményi úton történő közlésére  

vonatkozó eljárási szabályokról. 

- 515/2013.(XII.30.) Korm. rendelet a kormányablakokról,  

- 37/2014.(XII.8.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- egészségügyi  

   előírásokról, 

- 374/2014.(XII.31.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös  

   tulajdon megszűntetésének részletes szabályairól. 

- 17/2015.(II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról, 

- 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 

- 415/2016.(XII.14.) Korm. rendelet az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az  

   anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


