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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint:
„(3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a
polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”
Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13.
napján megtartott választása kerületi eredményének jogerős megállapítása (listán megszerzett
mandátumok vonatkozásában: 2019. november 03. napja) és a Képviselő-testület 2019.
november 07. napján megtartott alakuló ülése közötti időtartam a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) átfogó, minden részletre kiterjedő áttanulmányozására - megítélésem szerint - nem
biztosított elégséges időt a Képviselő-testület tagjai részére, az alakuló ülésen arról
tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ teljes körű felülvizsgálatára,
szükség szerinti módosítására a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésen teszek
javaslatot.
A jelen előterjesztés készítésének időpontjában hatályos SZMSZ 171. § (2) bekezdésének a)
pontja szerint:
„(2) E rendelet hatálybalépését követően
a) e rendelet karbantartása, a módosításról szóló rendelet-tervezet szükség szerinti
előterjesztése a jegyző feladata,”
Fent idézett feladatkörömben eljárva elvégeztem az SZMSZ teljeskörű felülvizsgálatát,
melynek során vizsgáltam – többek között – a magasabb szintű jogszabályok (így különösen a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a jogalkotásról szóló törvény)
rendelkezéseinek való megfelelőséget, a rendelet legutóbbi (2019. április) módosítása óta a
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által ellátott kötelező és önként vállalt
önkormányzati feladatokban bekövetkezett változásokat, valamint a rendelet gyakorlati
alkalmazásának tapasztalatait is.
A rendelet-tervezet elkészítése során a Polgármesteri Hivatal vezetői megbízatással rendelkező
köztisztviselői és a Képviselő-testület tagjai által tett javaslatokat egyaránt figyelembe vettem.
Tekintettel arra, hogy megalkotása és hatályba lépése óta eltelt időszak alatt 16 módosító
rendelettel az SZMSZ – a mellékleteit érintő módosítások nélkül - összesen 63, a
mellékleteket (függelékeket) érintő módosításokkal együtt összesen 103 rendelkezése
került módosításra, kiegészítésre vagy hatályon kívül helyezésre, a rendelet átláthatósága
érdekében javaslom a jelenleg hatályos SZMSZ hatályon kívül helyezését és új rendelet
megalkotását.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztem a rendeletmódosítás
várható következményeinek felmérését, melynek eredményét a jelen előterjesztés 2. mellékletét
képező „Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be.
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől javaslatom szíves megtárgyalását, a
jelen előterjesztés 1. mellékleteként csatolt rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben tárgyalja. A
rendelet-tervezet elfogadása az Mötv. 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel.
Budapest, 2019. november 28.
dr. Szabó Tibor
aljegyző
az előterjesztés készítője

dr. Veres Anikó
jegyző
előterjesztő

Mellékletek:
1. rendelet-tervezet
2. általános és részletes indokolás
3. hatásvizsgálati lap
4. egyeztető lap
5. a Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálatát előkészítő Ideiglenes Bizottság
2019. november 28. napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyv
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3. mellélket
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján
A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának
társadalmi hatása, hogy mindenki számára
egyértelművé és átláthatóvá válik a
Képviselő-testület és szervei működési
rendje, munkamegosztása, az egyes döntések
meghozatalára jogosultak köre.

Gazdasági hatásai:

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági
hatása nincs.
A
rendelet-tervezet
elfogadásának
költségvetési hatása nincs.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának
környezeti
következményei
nem
kimutathatók.

Költségvetési hatásai:
Környezeti következmények:

A
rendelet-tervezet
elfogadásának
egészségügyi következményei nincs.
A tervezett módosításoknak adminisztratív
terheket érdemben növelő hatásai nincsenek.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése
alapján a Képviselő-testületnek az alakuló
vagy az azt követő ülésén meg kell alkottnia
vagy felül kell vizsgálnia szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét. A
magasabb szintű jogszabályoknak való
megfelelőség, a Polgármesteri Hivatal egyes
szervezeti egységeinek elnevezésében és az
általuk ellátott feladatokban bekövetkezett
változások, valamint a rendelet gyakorlati
alkalmazásának
tapasztalatai
alapján
szükségessé vált az SZMSZ módosítása.
Tekintettel arra, hogy megalkotása és
hatályba lépése óta eltelt időszak alatt az
SZMSZ és annak mellékletei összesen 16
alkalommal került módosításra, melyek során
a rendelet összesen 63, a mellékleteket
(függelékeket) érintő módosításokkal együtt
összesen
103
rendelkezése
került
módosításra, kiegészítésre vagy hatályon

Egészségügyi következmények:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A jogszabály megalkotásának
szükségessége:
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kívül helyezésre, a rendelet átláthatósága
érdekében a jelenleg hatályos SZMSZ
hatályon kívül helyezése és új rendelet
megalkotása vált szükségessé.
A jelenleg hatályos SZMSZ marad
hatályban, mely nem mindenben felel meg a
jogszabályszerkesztési előírásoknak, nem
követi a legutóbbi módosítása óta a
Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti
egységei által ellátott feladatok körében
bekövetkezett változásokat, továbbá nem
veszi figyelembe a 2019. október 13. napján
megválasztott új Képviselő-testület tagjainak
az SZMSZ felülvizsgálata során tett
módosító javaslatait.
A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek
biztosítására nincs szükség.

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

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