
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020.(V.7.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

 
Tolmács Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III.11.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, 
meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2013.(I.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el. 
 
1.§ A szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: SZMSZ) 1.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Az önkormányzat telephelyei: 

a) Faluház és tornaterem, 2657 Tolmács, Sport utca 1. 
b) Információs és Közösségi Hely, 2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13. 
c) Borház, 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 82. 
d) Szentiványi kastély és park, 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106/A.” 

 
2.§ (1) Az SZMSZ 5.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 „(5) A képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak megsértése ügyében az eljárás lefolytatását és a hatáskör gyakorlását a jegyzőre 
ruházza át.” 
 
3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2020. május 7. 
 
 
 

Hajnis Ferenc Henczné Hekli Bernadett 
polgármester  jegyző helyettes 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2020. május 7. 
 
 

Henczné Hekli Bernadett 
jegyző helyettes 



 
a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló 
3/2020. (V.7.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a 

 
Általános indokolás 

 
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében 
törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 

A szervezeti és működési szabályzatot módosító rendelet rögzíti az önkormányzat telephelyeit. 
 

2.§-hoz 
 

A szervezeti és működési szabályzatot módosító rendelet kiegészíti a felsorolást azon feladat- és 
hatáskörökkel, melyeket a képviselő-testület átruházott, de a hatályos szervezeti és működési 
szabályzat nem tartalmazza. 
 

3.§-hoz 
 
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és miután a módosítás beépül az alaprendeletbe, a 
módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-ban foglaltak szerint, a törvény 
erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 


