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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. december 14-i ülésére 
 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati 

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

 
Iktatószám: LMKOH/452-11/2018. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Szmsz) módosítása az alábbi két 
okból indokolt: 
 
I. 
Az Szmsz 1. melléklet 1.2. pontja alapján a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt ,,a lakossági 
kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út- és járdaépítések esetén a 
határidőben érkezett pályázatokról.” A Képviselő-testület 29/2018. (XI.23.) önkormányzati 
rendeletnek megfelelően csak a járdaépítés részesül támogatásban és az utcaközösségi szinten 
benyújtott pályázatok maradnak Bizottsági hatáskörben, ezért javaslom a tisztelt Képviselő-
testületnek, hogy módosítsa akként az Szmsz-t, hogy a Bizottság csak a járdaépítésekkel kapcsolatban 
érkezett utcaközösségi pályázatról dönt. 
 
II. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. 
(III. 30.) önkormányzati rendelete 4/A. §-ban foglalt feltételek alapján akik nem jogosultak rendkívüli 
települési támogatásra azok kérelmének elbírálásáról a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt 
figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 45. § (3) 
bekezdésére, mely szerint „A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.” 
A döntés egyszerűbb és gyorsabb meghozatala érdekében összhangban a 7/2012. (III.30.) 
önkormányzati rendelettel javaslom a döntés meghozatalát a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
hatáskörébe tenni figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésére, mely alapján ..a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg”. Ugyanezen bekezdés b) 
pontja alapján „a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben 
rendelkezik a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról. A 41. § (4) bekezdés szerint 
,,a képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a 
bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át.” 
 
A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
 
Előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés 1. mellékletéhez:  
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
A rendelet módosítás társadalmi hatásaként jelentkezik, hogy a bizottságra történő hatáskörbe 
átruházás gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé, mintha a hatáskört a Képviselő-testület gyakorolná, 
ugyanis kisebb létszámú testületi szervet kell összehívni, továbbá a pénzügyi költségek is 
alacsonyabbak (papír, áram). 
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2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
 
Nem mérhető. 

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

 
A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terhek valamennyivel csökkenő egyszerűsítését 
jelenti.  

 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 

Az Mötv. 41. § (4) bekezdése nyújt lehetőséget arra, hogy a Képviselő-testület egyes hatásköreit 
átruházhassa. A rendeletmódosítással a bizottságra átruházásra kerülő hatáskör lehetőséget ad a 
gyorsabb, hatékonyabb ügyintézésre.  Hatáskör átruházás hiányában a rendeletben foglalt feltételek 
szerint minden egyes rendkívüli települési támogatás elbírálásáról a Képviselő-testületnek kellene 
dönteni, ugyanakkor a rendkívüli települési támogatási kérelmek magukkal vonnák a rendkívüli 
testületi ülések összehívását, ami plusz adminisztratív kiadásokat generál az önkormányzat 
költségvetésében.  
 

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

 
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét, terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2018. december 1. 
 
 Basky András sk. 
 polgármester   
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Rendelet-tervezet 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (…….) 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) 1. 
melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

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

dr. Balogh László  
jegyző 
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1. melléklet a ../2018. (….) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontja helyébe 
következő rendelkezés lép: 

 
[ A Képviselő-testület állandó bizottságainak részletes feladat- és hatáskörei] 
[1. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság] 
 
„2. Dönt: 
 
a) A lakossági kezdeményezésre önkormányzati támogatással megvalósuló 

utcaközösségek által benyújtott járdaépítési pályázatokról. 
b) Azon kérelmek elbírálásáról, akik az egyes szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendeletben foglalt feltételek alapján nem jogosultak rendkívüli 
települési támogatásra.” 

 


