
A döntés-tervezetet véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért 

felelősséget vállal: 

 

 Dátum irodavezető neve, aláírása 

gazdasági-pénzügyi 2021. január … ……………………………... 
Zámodics Péter 

jogi 2021. január … ……………………………... 
dr. Taba Nikoletta 

 
 

 
RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 2 DB 

1. számú rendelet-tervezet tárgya: 
az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
tárgyában 
 
2. számú rendelet-tervezet tárgya: 

Mór Városi Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
tárgyában 

Rendeletet kapja: 

• Önkormányzati Iroda 3-3 pld. 

• minden iroda 1-1 pld. 

 
 

A Polgármester elé terjeszthető:         

 

       ..................................................  

  jegyző 

  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

az önkormányzat szervezeti és működésii szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet módosításához 

 

1. társadalmi hatásai: nincs 

2. gazdasági hatásai: nincs 

3. költségvetési hatásai: nincs 

3.1. az intézkedés költségvetési 
egyenlegrontó hatása: 

 

3.2. az intézkedés egyenlegrontó 
hatásának fedezete a 
költségvetésben: 

 

3.3. az intézkedési költségvetési 
egyenlegjavító hatása: 

 

3.4. az intézkedés egyenlegjavító 
hatásának figyelembevétele a 
költségvetésben: 

 

3.5. teljes hatás:  

3.6. teljes hatás az elfogadott 
költségvetéshez képest: 

 

4. környezeti következményei: nincs 

5. egészségi következményei: nincs 

6. adminisztratív terheket befolyásoló 
hatásai: 

nem jelent plusz terhet 

7. jogszabály megalkotásának 
szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható 
következménye: 

költségvetési rendelettel való összhang 

megteremtése 

8. a jogszabály alkalmazásához 
szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek: 

biztosítottak 

9. egyéb:  

 
  



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosításához 

1. társadalmi hatásai: nincs 

2. gazdasági hatásai: nincs 

3. költségvetési hatásai: nincs 

3.1. az intézkedés költségvetési 
egyenlegrontó hatása: 

 

3.2. az intézkedés egyenlegrontó 
hatásának fedezete a 
költségvetésben: 

 

3.3. az intézkedési költségvetési 
egyenlegjavító hatása: 

 

3.4. az intézkedés egyenlegjavító 
hatásának figyelembevétele a 
költségvetésben: 

 

3.5. teljes hatás:  

3.6. teljes hatás az elfogadott 
költségvetéshez képest: 

 

4. környezeti következményei: nincs 

5. egészségi következményei: nincs 

6. adminisztratív terheket befolyásoló 
hatásai: 

nem jelent plusz terhet 

7. jogszabály megalkotásának 
szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható 
következménye: 

a szervezeti és működési szabályzattal 

való összhang megteremtése 

8. a jogszabály alkalmazásához 
szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek: 

biztosítottak 

9. egyéb:  

 

 

 
  



INDOKOLÁS 

 

 

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00072 „Nők a családban és a munkahelyen” című pályázat 

keretében egy 20 órás megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy munkaköre 

átkerült egy munkaviszonnyal rendelkező munkavállalóhoz, azonban adminisztrációs 

hiba miatt Mór Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában (a 

továbbiakban: SZMSZ) a Móri Polgármesteri Hivatal létszámát szabályozó 46. § (1) 

bekezdésében nem került átvezetésre, így azt 2020. november 1. napi alkalmazással 

módosítani szükséges 50,5 főről 51 főre. 

Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletben is módosítani szükséges a létszámtáblát szabályozó 11. mellékletet, mivel 

az EFOP-1.2.9-17-2017-00072 „Nők a családban és a munkahelyen” című 

pályázatban, illetve az EFOP-1.5.2-16-2017-00013 „Humán közszolgáltatások 

fejlesztése Móron és térségében” című projektben foglalkoztatott munkavállalók 

létszáma – az önkormányzat és a hivatal esetében - nem a megfelelő költségvetési 

szerv sorában, illetve nem részben megfelelő oszlopban (köztisztviselő/munkavállaló)  

került feltüntetésre. A költségvetési rendeletet szintén 2020. november 1. napi 

alkalmazással szükséges módosítani.  



1.SZÁMÚ RENDELET-TERVEZET 
 

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Mór Város Polgármestere  

2/2021. (I.13.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Mór Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete 46. § (1) 
bekezdésében az „50,5 fő” szövegrész helyébe az „51 fő” szöveg lép. 
 

2. § Ez a rendelet 2021. január 14-én lép hatályba, és rendelkezéseit 2020. november 
1. napjától kell alkalmazni.   
 
 
 
 
 
 Fenyves Péter Dr. Taba Nikoletta 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet 2021. január 13. napján kihirdettem. 
 
 
 
 
  Dr. Taba Nikoletta 
  jegyző 
  



2.SZÁMÚ RENDELET-TERVEZET 
 

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Mór Város Polgármestere  

3/2021. (I.13.) önkormányzati rendelete 
Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Mór Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Mór Városi Önkormányzat 
2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 
 

2. § Ez a rendelet 2021. január 14-én lép hatályba, és rendelkezéseit 2020. november 
1. napjától kell alkalmazni.   
 
 
 
 
 
 Fenyves Péter Dr. Taba Nikoletta 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendeletet 2021. január 13. napján kihirdettem. 
 
 
 
 
  Dr. Taba Nikoletta 
  jegyző 
 

 


