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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete módosításáról* 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 49. § (2) bekezdés 

c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„c) Gazdasági Osztály 

 ca) Adóügyi csoport 

 cb) Adóbehajtási csoport 

 cc) Költségvetési csoport 

 cd) Vagyongazdálkodási csoport” 

 
 

(2) A Rendelet 49. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„ea) Igazgatási és szociálpolitikai csoport” 
 

2. § 

 

A Rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A rendelet 4. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

4. § 

 

Nem lép hatályba a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a köztemetők használatának 

és a temetkezés rendjéről szóló 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2014. 

(XI.20.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Pápa, 2014. december 9. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

          polgármester      címzetes főjegyző 

 

 
*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét a dőlt betűvel szedett szövegrész a 

javasolt módosításokat, a vastagon szedett szövegrészek más jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS* 

 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján „a helyi önkormányzat a helyi közügyek 

intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.”  

 

Az önkormányzatot illető központi támogatások csökkenésével kiemelt figyelmet kell fordítani a 

behajtható köztartozásokra, mely által növelhetőek az önkormányzat saját bevételei, ezért a 

rendelet-tervezet a Rendelet módosításával az Adóbehajtási csoport létrehozására tesz javaslatot. A 

csoport létrejöttével a feladatellátás eredményessége növelhető.  

A csoport feladata a végrehajtás hatékonyabbá tétele annak érdekében, hogy a kintlévőségek 

csökkenjenek, az önkormányzat bevételei növekedjenek. 

A Szociálpolitikai csoport átnevezését az Emberi Erőforrások Osztályon belüli feladatmegosztás 

indokolja.  

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a köztemetők használatának és a temetkezés 

rendjéről szóló 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2014. (XI.20.) 

önkormányzati rendelet hatályba nem lépését a felhatalmazó jogszabályok várható változása 

indokolja.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § -hoz 

A módosítással a Gazdasági osztályon belül – mint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egysége – 

létrejön az Adóbehajtási csoport. 

A feladatkörökhöz igazodóan az Adócsoport elnevezés Adóügyi csoportra, a Szociálpolitikai 

csoport elnevezés pedig Igazgatási és szociálpolitikai csoportra változik. 

 

2. §-hoz 

A belső szervezeti felépítés ábrája az 1. §-nak megfelelően változik. 

 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

4. §-hoz 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a köztemetők használatának és a temetkezés 

rendjéről szóló 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2014. (XI.20.) 

önkormányzati rendelet rendelkezései hatályba nem lépéséről rendelkezik. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 
 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A módosítással a végrehajtás hatékonyabb megszervezése a cél, mellyel az Önkormányzat 

költségvetési egyensúlya javítható. Várt társadalmi hatása az adózási morál javulása.  

A szociális temetésre vonatkozó rendelkezések hatályba nem lépése az önkormányzat 

költségvetését pozitívan érinti. 
 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 
 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent. 
 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A végrehajtások nagy száma indokolja egy külön erre a célra létrehozott szervezeti egység 

felállítását. A Szociálpolitikai csoport átnevezését a feladatmegosztás indokolja. 

A szociális temetésre vonatkozó rendelkezések hatályba lépésével az önkormányzati szabályozás 

nem felelne meg a jogszabályi rendelkezéseknek. 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet-tervezet módosításával plusz egy fő alkalmazása válik szükségessé. A tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 Dr. Puskády Norbert köztisztviselő 

 

  

Pápa, 2014. december 9. 

 
  Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester 


