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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. január 22-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) 

önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Iktatószám: LMKOH/711/2/2015. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 
1. melléklet 2.2.a. pontja alapján az Önkormányzati Bizottság dönt a polgármester 
tekintetében az egyéb munkáltatói jogok tárgykörébe tartozó kérdésekben. A közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2015. december 12. 
napjától hatályos 225/J. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester 
foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával 
kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át. Erre tekintettel  szükséges ezen pont hatályon kívül 
helyezése.  
 
A pályázatok benyújtásának elősegítése, és gyorsítása érdekében javaslom továbbá, hogy az 
SZMSZ Polgármester hatáskörére vonatkozó melléklete kerüljön kiegészítéssel az 
alábbiakkal, különös tekintettel arra, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján a pályázatok 
benyújtására különösen rövid határidőt állapítanak meg: 
„Dönt az önerőt nem igénylő, 100%-os támogatási intenzitású, és egyéb feltételeiben is 
kedvező pályázatok benyújtása tekintetében, melyekben Lajosmizse Város Önkormányzata a 
támogatott, vagy a kedvezményezett azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő 
rendes ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatja.” 
 
A fent írtak alapján szükséges az SzMSz módosítása.  
 
Előzetes hatásvizsgálat: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs. A 
rendelet módosítását az önerőt nem igénylő, 100%-os támogatási intenzitású, és egyéb 
feltételeiben is kedvező pályázatok benyújtásának elősegítése indokolja. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs. 

  
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet módosítását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) módosítása indokolja.  
 

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

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
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Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2015. január 13. 
 
 Basky András sk. 
 polgármester   
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Előterjesztés melléklete 

 
Rendelet-tervezet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (…….) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.a) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 
 

2. § 
 
(1) Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet 2. 2. a) pontja. 

 
3. § 

 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
 
Basky András         dr. Balogh László 
polgármester          jegyző 
 
 
 
A kihirdetés napja: …………………… 

dr. Balogh László  
jegyző 

  



5 
 

1. melléklet a ../2015. (….) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az alábbi 24) 
ponttal egészül ki: 
 
[ A Képviselő-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 
„24) Dönt az önerőt nem igénylő, 100%-os támogatási intenzitású, és egyéb 
feltételeiben is kedvező pályázatok benyújtása tekintetében, melyekben Lajosmizse 
Város Önkormányzata a támogatott, vagy a kedvezményezett, azzal, hogy a megtett 
intézkedésekről a soron következő rendes ülésen a Képviselő-testületet 
tájékoztatja.”  
 

 


