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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. június 23-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Iktatószám: LMKOH/522/10/2016. 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Szmsz) 
módosítása a közbeszerzésekrıl szóló törvény által elıírt név szerinti szavazás szabályozása, 
valamint az önkormányzat közfeladatait és alaptevékenységeit jelölı kormányzati funkciók 
kiegészítése miatt indokolt. A rendelet részletes indokolása az alábbi I-II. pontban található. 
 

I.  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48. § (3) 
bekezdése alapján a képviselı-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselık 
egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és 
mőködési szabályzatban meghatározott esetekben. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy 
alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a 
bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával 
összefüggı (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti szavazás módjának 
meghatározásáról a szervezeti és mőködési szabályzat rendelkezik.  
 
A közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján az 
ajánlatkérı nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság 
tagja. A testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkezı 
személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti 
szavazást kell alkalmazni. 
 
Fentiekre tekintettel indokolt az Szmsz név szerinti szavazást szabályozó 23. § (9) 
bekezdésének módosítása olyan formában, hogy az a jelenlegi szabályozásban foglalt 
(hatályos Szmsz)  név szerinti szavazás elrendelésének lehetısége mellett tartalmazza a 
késıbbiekben a név szerinti szavazás elrendelésének kötelezı eseteit is. A kötelezı esetek 
egyike a közbeszerzésekrıl szóló törvény szabályainak megfelelı elıírás, valamint másik 
esete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott kötelezı név 
szerinti szavazás. 
 
„(9) A Képviselı-testület név szerint szavaz a közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben, az Mötv.-ben meghatározott esetben. A Képviselı-testület bármelyik képviselı 
javaslatára név szerinti szavazást rendelhet el.” 
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II.   
Az Szmsz 5. melléklete tartalmazza az Önkormányzat közfeladatait, és alaptevékenységeit 
jelölı kormányzati funkciókat.  
 
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjérıl 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a alapján egyebek 
mellett a költségvetési szerv, valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, 
társulás, (a továbbiakban: az államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb 
tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és eredményszemlélető bevételeit a 
Rendeletben foglaltak szerint tartják nyilván és számolják el. A Rendelet 2.§ (1) bekezdése 
alapján a költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben 
foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az 
alapító okiratában - a Rendeletben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni. A Rendelet 3. § 
(1) bekezdése alapján a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a 
kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. A gyakorlati 
tapasztalatok alapján szükséges kiegészíteni az alábbiakkal az Szmsz 5. mellékletében 
meghatározott, Lajosmizse Város Önkormányzatának közfeladatait, és alaptevékenységeit 
jelölı kormányzati funkciókat. 
 
„082091 Közmővelıdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése” 
 
Erre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselı-testületének, hogy módosítsa a Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletét az elıterjesztés 1. melléklete szerint.  
 
A fent írtak alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé.  
 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben foglaltak végrehajtása elısegíti azt, hogy az önkormányzat a közfeladatait és 
egyéb tevékenységeit, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és eredményszemlélető 
bevételeit a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjérıl szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben foglaltak szerint tartsák nyilván, és 
számolják el.  A rendeletben foglaltak végrehajtásának egyéb társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatása nincs. 
 

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

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A rendeletben foglaltak végrehajtása a pénzügyi feladatok teljesítése során többletfeladatot 
eredményez, azonban az adminisztratív terheket jelentısen csökkenti. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A jogszabály módosítása annak érdekében szükséges, hogy a Magyar Államkincstár Bács-
Kiskun Megyei Igazgatósága Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 
módosítását a törzskönyvi nyilvántartásában átvezesse. A rendeletben foglaltak végrehajtását 
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továbbá a gyakorlati tapasztalatok, valamint a közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 27. § (5) bekezdésének rendelkezése teszi indokolttá. 
 

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

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselı-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2016. június 10. 

Basky András sk. 
   polgármester  
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Elıterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2016. (……) önkormányzati rendelete 

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

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-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 Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.a) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 23. § (9) bekezdése helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
 
„(9) A Képviselı-testület név szerint szavaz a közbeszerzésekrıl szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben, az Mötv.-ben meghatározott esetben.  A Képviselı-testület bármelyik képviselı 
javaslatára név szerinti szavazást rendelhet el.” 

 
2. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul. 

 
3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követı napon 
hatályát veszti.   
 
 
Basky András        dr. Balogh László 
polgármester         jegyzı 
 
A kihirdetés napja: …………………………… 

dr. Balogh László  
jegyzı 
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1. melléklet a ../2016. (….) önkormányzati rendelethez 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet „Lajosmizse Város 
Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási kormányzati funkció 
szerinti besorolása” címe az alábbi ponttal egészül ki: 

 
[Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok 

államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:] 
 

„082091 Közmővelıdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése” 
 


