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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.)
önkormányzati rendeletének 171. § (2) bekezdés a) pontja szerint:
„(2)

E rendelet hatálybalépését követően
a) e rendelet karbantartása, a módosításról szóló rendelet-tervezet szükség szerinti
előterjesztése a jegyző feladata,
…”
Az idézett feladatkörömben eljárva – figyelemmel a Budapest Főváros Kormányhivatalának
(továbbiakban: Kormányhivatal) Kormánymegbízottja, dr. György István Úr 2019. március 5én kézhez kapott szakmai segítségnyújtásában foglaltakra - az alábbiak szerint teszek javaslatot
az SZMSZ módosítására:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv) 133. § (3) bekezdése szerint:
„ (3) A kormányhivatal szakmai segítséget nyújt az érintett részére az általa alkalmazandó
jogszabályok tartalmával összefüggésben az érintett jogszerű működése céljából.”
A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában az Mötv. 58. § (1) bekezdésére hivatkozva
jelezte, hogy az SZMSZ nem tartalmaz rendelkezést az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes
Bizottsággal kapcsolatban.
Az Mötv. 57. § (1) bekezdése értelmében:
„57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük
alapvető szabályait {…}
(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes
bizottságot hozhat létre.”
A jelenleg hatályos SZMSZ 106. §-a rendelkezik ideiglenes bizottságról: az Ideiglenes
Vagyonnyilatkozat-kezelő és Lemondó Nyilatkozatot Befogadó Bizottságról, meghatározva
annak feladatait.
A képviselő-testület, a 2019. január 22-én tartott ülésén 34/2019. (I.22.) határozatával
Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság létrehozásáról döntött, viszont a bizottság
SZMSZ-ben történő rögzítése elmaradt, amely hiányosság jelen előterjesztés mellékletében
szereplő rendelet-tervezettel kerülne orvoslásra, akként, hogy a fentebb hivatkozott 106. §
kiegészülne az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottságot és annak feladatai
meghatározását tartalmazó rendelkezésekkel.
Az Ünnepség-sorozat Előkészítő Ideiglenes Bizottság feladatait a Képviselő-testület a
hivatkozott határozatának II. pontjában a következők szerint állapította meg:
„III. az Ideiglenes Bizottság feladatai a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatában a bizottságok részére általában meghatározott feladatokon felül különösen: az
ünnepség-sorozat megszervezésének irányítása, az ünnepség-sorozat megvalósításához
szükséges intézkedések elrendelése, a források kutatása, az ünnepség-sorozatra a résztvevők
meghívása, az ünnepség-sorozathoz kapcsolódó kiadvány(ok) készíttetése stb.”
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Jelen SZMSZ módosítás ezáltal mindössze egy korábbi képviselő-testületi – érvényes és
hatályos - döntés (határozat) rögzítése, átvezetése a vonatkozó helyi rendeletben, érdemi
újdonság, tartalmi többlet nélkül, egyfajta technikai jellegű intézkedésként.
A jelen előterjesztésben foglaltak alapján, a csatolt előzetes hatásvizsgálat valamint rendelettükör figyelembevételével, kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől előterjesztésem
megtárgyalását és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben, nyílt ülésen
tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadása az Mötv. 50. §-a alapján minősített szótöbbséget
igényel.
Budapest, 2019. március 14.

dr. Szabó Tibor
aljegyző
az előterjesztés készítője

dr. Veres Anikó
jegyző
előterjesztő

Mellékletek:
1. rendelet-tervezet
2. rendelettükör
3. előzetes hatásvizsgálati lap
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