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Elıterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2015. szeptember 24-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Iktatószám: LMKOH/711/5/2015. 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 41. § (4) bekezdése alapján a képviselı-testület - a törvényben meghatározott 
kivételekkel - hatásköreit átruházhatja egyebek mellett a polgármesterre vagy a bizottságára. 
E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Ennek figyelembe 
vételével a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
SZMSZ) jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:  
 

I.  
Az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján javaslom a 2014. október 22. napján megválasztott 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményezési jogkörének bıvítését az alábbi tárgykörökkel:  

- a várost érintı területfejlesztéssel kapcsolatos elıterjesztések véleményezése; 
- az adott évi közbeszerzési terv megalkotásával, és módosításával kapcsolatos 

elıterjesztések véleményezése, továbbá a közbeszerzés köteles beszerzésekkel, 
valamint a lefolytatásra kerülı közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos elıterjesztések 
véleményezése.  

 
II.   

A Képviselı-testület a jelen ülésen tárgyalja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) 
önkormányzati rendeletének módosítását, melyben a Képviselı-testület szabályozza az 
elismerı oklevél adományozásával kapcsolatos részletkérdéseket. Erre tekintettel javaslom a 
Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy ezen rendeletmódosítással utalja az Önkormányzati 
Bizottság hatáskörébe az elismerı oklevelek adományozására beérkezett javaslatok 
véleményezését.  
 

III.   
A Köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a 
kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzeteit. A felvételi körzetek 
megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési 
önkormányzatok véleményét.  
 
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek 
megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az 
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illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a 
település jegyzıjének nyilvántartásában szereplı, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkezı hátrányos helyzető, általános iskolába járó gyermekek 
létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A kormányhivatal február utolsó napjáig 
tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén mőködı általános 
iskolákat a kijelölt körzetekrıl. 
 
 
A Mötv. fentiekben hivatkozott hatáskör átruházást engedélyezı lehetısége alapján javaslom 
megfontolni az iskolai felvételi körzetek megállapításához szükséges, kormányhivatal részére 
benyújtandó önkormányzati vélemény kialakításával kapcsolatos feladat hatáskörömbe 
utalását, tekintettel különösen arra, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola esetében a körzetesítés indokolatlan.   
 
 
Hatásvizsgálat  
 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen 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 végrehajtásának az eddigi gyakorlathoz képest adminisztratív terheket 
csökkentı hatása van, amennyiben a Képviselı-testület elfogadja, hogy polgármesteri 
hatáskörbe kerüljön az iskolai felvételi körzetek megállapításához szükséges, kormányhivatal 
részére benyújtandó önkormányzati vélemény.  
 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Az Mötv. 41. § (4) bekezdése nyújt lehetıséget arra, hogy a Képviselı-testület egyes 
hatásköreit átruházhassa. A rendeletmódosítás végrehajtásával pontosításra kerülhetnének a 
bizottságok véleményezési jogkörébe tartozó tárgykörök, valamint felvételi körzetek 
megállapítása esetében pedig egyszerősödne a vélemény kialakításával kapcsolatos eljárás.  
 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a 
Lajosmizse Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 
 
A fent írtakat összefoglalva, javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy amennyiben úgy 
dönt, hogy jelen rendeletmódosítás keretében hatáskörömbe utalja az iskolai felvételi körzetek 
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megállapításához szükséges, kormányhivatal részére benyújtandó önkormányzati vélemény 
kialakításának hatáskörét, úgy fogadja el az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-
tervezetet. Amennyiben úgy dönt a Tisztelt Képviselı-testület, hogy jelen rendeletmódosítás 
keretében nem utalja a hatáskörömbe az iskolai felvételi körzetek megállapításához 
szükséges, kormányhivatal részére benyújtandó önkormányzati vélemény kialakításának 
hatáskörét, úgy fogadja el az elıterjesztés 2. mellékletét képezı rendelet-tervezetet: 
 
 
 
Lajosmizse, 2015. szeptember 15. 
 

Basky András sk. 
   polgármester  
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Elıterjesztés 1. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2015. (,,,) 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 (a továbbiakban: Rendelet ) 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
 

 
3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon 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  …/2015. (…) önkormányzati rendelethez 
 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének. 1.1. 
pontja az alábbi x) és y) ponttal egészül ki: 
 
[ A képviselı-testület állandó bizottságainak részletes feladat-és hatáskörei 
 1. Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
1. Véleményezi, javaslatot tesz:] 
 
„x) a várost érintı területfejlesztéssel kapcsolatos elıterjesztéseket, 
y) az adott évi közbeszerzési terv megalkotásával, és módosításával kapcsolatos 
elıterjesztéseket, továbbá a közbeszerzés köteles beszerzésekkel, valamint a 
lefolytatásra kerülı közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos elıterjesztéseket.” 
 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének. 2.1. pontja az 
alábbi s) ponttal egészül ki: 

[A képviselı-testület állandó bizottságainak részletes feladat-és hatáskörei 
2. Önkormányzati Bizottság 
1. A bizottság véleményezi, javaslatot tesz:] 
 
 
„s) az elismerı oklevéllel kapcsolatos elıterjesztéseket.” 
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2. melléklet a  …/2015. (…) önkormányzati rendelethez 
 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az alábbi 26) 
ponttal egészül ki: 

 
[ A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 

„26. Kialakítja az iskolai felvételi körzetek megállapításához szükséges, kormányhivatal 
részére benyújtandó önkormányzati véleményt.”  
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Elıterjesztés 2. melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
…/2015. (,,,) 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. § 
 

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

 
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon 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  …/2015. (…) önkormányzati rendelethez 
 
 

i. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének. 1.1. 
pontja az alábbi x) és y) ponttal egészül ki: 
 
[ A képviselı-testület állandó bizottságainak részletes feladat-és hatáskörei 
 1. Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
1. Véleményezi, javaslatot tesz:] 
 
„x) a várost érintı területfejlesztéssel kapcsolatos elıterjesztéseket, 
y) az adott évi közbeszerzési terv megalkotásával, és módosításával kapcsolatos 
elıterjesztéseket, továbbá a közbeszerzés köteles beszerzésekkel, valamint a 
lefolytatásra kerülı közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos elıterjesztéseket.” 
 

 
b. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének. 2.1. pontja az 
alábbi s) ponttal egészül ki: 

[A képviselı-testület állandó bizottságainak részletes feladat-és hatáskörei 
2. Önkormányzati Bizottság 
1. A bizottság véleményezi, javaslatot tesz:] 
 
 
„s) az elismerı oklevéllel kapcsolatos elıterjesztéseket.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


