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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

 
Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. 
(II.03.) számú Kt. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálata vált szükségessé, 
figyelemmel arra, hogy az SzMSz-t módosító 3/2020. (III.25.) PM rendelet értelmében 
veszélyhelyzetben a képviselő-testületi ülés skype rendszeren keresztül is összehívható és 
megtartható. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya szakmai 
segítségnyújtás keretében felhívta a figyelmet arra, hogy szabályozás ellentétes a Kat. véd. 
törvény 46. § (4) bekezdésének rendelkezésével, mely szerint a kihirdetett veszélyhelyzet 
idején a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja, ezért szükséges az SzMSz 
11.§ (3) és a 16. § (9) bekezdésének a hatályon kívül helyezése.  
 
Mindezek mellett a rendelet a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét szabályozó 6. számú 
mellékletének vált szükségessé a módosítása. A hivatal belső működési rendjének az 
optimális kialakításához, valamint a gördülékeny ügyintézés érdekében a hivatal 
ügyfélfogadási ideje megváltozik, ezért kérem a T. Képviselő-testület, hogy fogadja el a 
módosítási javaslatot.   
 
Hatásvizsgálat:  
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletmódosításnak 
nincs mérhető társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása.  
2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhető hatás.  
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletmódosítás nem növeli az 
adminisztratív terheket.  
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A módosítás a rendelet magasabb szintű jogszabályoknak történő 
megfelelése érdekében szükséges.  
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak.  

 
A fent leírtak után javaslom a mellékelt rendelettervezet elfogadását. 

 

Mikepércs, 2020. szeptember 21. 

 

Tímár Zoltán s. k.    
polgármester 



Mikepércs Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
…/2020. (IX. 29.) számú KT rendelet tervezete 

a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) Hatályát veszti a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.§ (3) bekezdése: 
 
11.§ (3) Hk. 

 

2. § 

 

(1) Hatályát veszti a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16.§ (9) bekezdése: 
 
16.§ (9) Hk. 
 

3. § 

(1) A 42. § (2) bekezdése kiegészül: 
 A Hivatal ügyrendje és belső működési rendje tartalmazza a hivatal feladatait, szervezeti 
felépítését, a belső szervezeti egységek feladatait, a gazdálkodásával kapcsolatos 
feladatköröket, a hivatal munkarendjét, valamint a működéssel, a költségvetéssel kapcsolatos 
egyéb feladatokat, szabályokat. 
 

 

A Rendelet 6. számú melléklet az alábbiak szerint módosul: 
 

A Mikepércsi Polgármesteri Hivatal 
 

Ügyrendje 
 
 
1. A Polgármesteri Hivatal  

1.2. Székhelye: 4271 Mikepércs, Óvoda u. 4. 
… 

 

18.1 A Polgármesteri Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a Képviselő-
testület az alábbiak szerint szabályozza: 

• … 

• a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időpontjai:  



személyes ügyfélfogadás: hétfő-szerda 8.30-11.00 óráig, csütörtök 13.00-16.00 
óráig, telefonos ügyfélfogadás: hétfő-péntek 11.00-12.00 óráig, 

• … 
 
 
 
 
 
Mikepércs, 2020. szeptember 25. 
 
            dr. Vojtkó-Pék Ildikó sk. 
          jegyző 
 

4. § 
 
 

A rendelet 2020. október 1-én lép hatályba. 
 
Mikepércs, 2020. szeptember 29. 
 
 
 
Tímár Zoltán s.k.        ph.        dr. Vojtkó-Pék Ildikó s.k. 
  polgármester                                                      jegyző 
 


