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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. október 22-i ülésére 
 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) 

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

 
Iktatószám: I/8192/3/2014. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § 
(3) bekezdése alapján a Képviselőt-testület az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésen az 
Mötv. alapján megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
rendeletét. Erre tekintettel szükséges a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: SzMSz) felülvizsgálata, és módosítása az alábbi pontokban: 
 
Az Mötv. 41. § (2) bekezdése alapján a képviselőtestület szervei egyebek mellett a 
polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, 
továbbá a társulás. Erre tekintettel indokolt az SzMSz 1.  § (5) bekezdésének kiegészítése a 
társulással.  
 
A helyi önkormányzati képviselők jogállását 2014. október 12. napjától az Mötv. szabályozza. 
Erre tekintettel törölni kell az SzMSz 4. § (5) bekezdésében a 2014. október 11. napjával 
hatályon kívül helyezett jogszabályra történő hivatkozást.  
 
Indokolt hatályon kívül helyezni az SzMSz 7. § (7) bekezdését tekintettel arra, hogy az Mötv. 
47. § (2) bekezdése rendelkezik az egyszerű többséget igénylő szavazatok számának 
meghatározásáról.  
 
A Képviselő-testület üléseinek összehívása, megnyitása, vezetése, és berekesztése 
tárgykörben szükséges továbbá pontosítani azt, hogy a polgármester, és az általa kijelölt 
alpolgármester tartós akadályoztatása esetén ki hívja össze a Képviselő-testületi ülést.  
 
Javaslom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jövőben a közmeghallgatást a 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára helyett a Városháza dísztermében tartsa. 
Erre tekintettel javaslom, hogy ennek megfelelően kerüljön módosításra az SzMSz.  
 
Szükséges továbbá pontosítani az SzMSz 27. § (2) bekezdését, valamint az SzMSz 1. 
mellékletének 2.3.b) pontját tekintettel arra, hogy a - hatályon kívül helyezett - helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényre vonatkozó hivatkozást tartalmaz.  
 
Javaslom továbbá SzMSz alpolgármesterekre vonatkozó 29. §-nak átfogó módosítását, 
tekintettel arra, hogy jelen ülésen megtörténik az alpolgármesterek megválasztása, melynek 
során két, társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására teszek javaslatot. 
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Technikailag ez úgy kivitelezhető, hogy az alpolgármesterek megválasztását megelőzően sor 
kerül az SzMSz módosítására, és annak hatálybalépésére.  
 
Az Mötv. 82. (3) bekezdése alapján az SzMSz-nek rendelkeznie kell a jegyzői és az aljegyzői 
tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap 
időtartamra - a jegyzői feladatok ellátásának módjáról. Erre tekintettel javaslatot tettem a 
rendelet-tervezetben foglaltak szerint az előzőekben leírtakra vonatkozóan is.  
 
Indokolt továbbá a V. fejezeten belül a vegyes és záró rendelkezések módosítása, tekintettel 
arra, hogy a Képviselő-testület a polgármesteri hivatal belső szervezeti felépítéséről, 
munkarendjéről, ügyfélfogadási rendjéről szóló 3. mellékletet 2013. november 5. napjától 
hatályon kívül helyezte.  
 
Az SzMSz-hez tartozik továbbá függelék is, azonban a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény, és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet nem ismeri a 
korábban alkalmazott függelék intézményét.  
 
Az SzMSz alapján az Ügyrendi és Sport Bizottság tesz javaslatot a polgármester illetményére 
és jutalmazására. A polgármester díjazásáról azonban az Mötv. 2014. október 12. napjától 
kógensen, azaz eltérést nem engedően rendelkezik, így arról a továbbiakban már nem a 
Képviselő-testület dönt. Erre tekintettel módosítani kell az SzMSz 1. mellékletében az 
Ügyrendi és Sport Bizottság hatásköreit akként, hogy a jövőben csak a polgármesteri 
jutalomra tehet javaslatot.   
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SzMSz 4. mellékletében szereplő 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési 
megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. Erre tekintettel a tárgyi 
melléklet a felülvizsgálatot követően kerülhet módosításra az SzMSz-ben.  
 
 
Előzetes 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 adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselőt-testület az alakuló, vagy az azt követő 
ülésen felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.  
 

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, 2014. október 18. 
 
 Basky András sk. 
 polgármester  
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Előterjesztés melléklete 
 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2014. (…….) 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41. § (4) bekezdésében, 44-45. §-ában, 48. § (2)-(4) bekezdéseiben, 49. § (2) 
bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. § (1)-
(3) bekezdéseiben, 57. § (1)–(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 82. § (3) 
bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 120. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 8. 
§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A polgármester és az általa általános helyettesként kijelölt alpolgármester együttes 
akadályoztatása esetén a Képviselő-testületet a másik alpolgármester hívja össze.” 
 
 

2.§ 
 
(2) A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(3) A Képviselő-testület ülését a polgármester és az általa általános helyettesként kijelölt 
alpolgármester akadályoztatása esetén a másik alpolgármester nyitja meg, vezeti és rekeszti 
be. A helyettesítő jogai és kötelezettségei az ülésvezetés körében azonosak a 
polgármesterével.” 
 

3. § 
 
(1) A Rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 
 „(2) Az ülésekről az Mötv-ben szabályozott tartalmú írásos jegyzőkönyv készül.”  
 

4. § 
 

(1)  A Rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 
(2) Az alpolgármesterek a feladataikat társadalmi megbízatásban látják el.  
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5. § 
 
(1) A Rendelet 34. § -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A jegyzői feladatokat az Mötv-ben foglalt esetben a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzői Irodavezetője látja el.  
 

6.§ 
 
(1) A Rendelet 1. melléklet 1. 1. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„a) az Önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezetét, gazdálkodásáról szóló 
zárszámadást, az államháztartásról szóló törvény alapján kötelező tájékoztatót, felújítási célú 
előirányzatainak felhasználását.” 
 

 
(3) A Rendelet 1. melléklet 2. 3. b) - c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„b) A bizottság a Mötv-ben, valamint az Ügyrendjében szabályozottak szerint nyilvántartja és 
ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, valamint elvégzi azok vizsgálatát. 
 
c) A Mötv-ben szabályozottak szerint átveszi a bizottság az összeférhetetlenség alapjául 
szolgáló jogviszonyról, írásban megerősített lemondást, kivizsgálja az önkormányzati 
képviselők összeférhetetlenségének, valamint méltatlanság megállapítására irányuló 
kezdeményezést, és ennek  alapján javaslatot tesz a Képviselő-testületnek.” 
 
 
 

7. § 
 
(1) A Rendelet 1. § (5) bekezdésében a „és a jegyző” szövegrész helyébe „a jegyző, és a 

társulás” szöveg lép. 
 
(2) A Rendelet 4. § (5) bekezdésében a „a helyi önkormányzati képviselők jogállásának 
egyes kérdéseiről szóló törvény” szövegrész helyébe „az Mötv.-ben foglaltak” szöveg lép. 
 
(3) A Rendelet 8. § (2) bekezdésében „az alpolgármester” szövegrész helyébe „a 
polgármester által általános helyettesként kijelölt alpolgármester” szöveg lép. 

 
(4) A Rendelet 9. § (2) bekezdésében a „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára” 
szövegrész helyébe a „Városháza díszterme” szöveg lép. 
 
(5) A Rendelet 29. § (1) bekezdésében az „egy” szövegrész helyébe „kettő” szöveg lép. 

 
(6) A Rendelet 29. § (3) bekezdésében az „alpolgármester” szövegrész helyébe „általa 
általános helyettesként kijelölt alpolgármester” szöveg lép. 

 
(7) A Rendelet 29. § (4) bekezdésében az „alpolgármester” szövegrész helyébe „általa 
általános helyettesként kijelölt alpolgármester” szöveg lép. 
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(8) A Rendelet 29. § (5) bekezdésében „az alpolgármester” szövegrész helyébe „a 
polgármester által, általános helyettesként kijelölt alpolgármester” szöveg lép. 

 
(9) A Rendelet 29. § (6) bekezdésében „az alpolgármester” szövegrész helyébe „a 
polgármester által, általános helyettesként kijelölt alpolgármester” szöveg lép. 
 
 
 
 

8. § 
 
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

 
1. 7. § (7) bekezdése, 
2. 39. § (1) bekezdés c) pontja,  
3. 39. § (2) bekezdése 
4. 1. melléklet 2. 1. h) pontjában „illetményére” szövegrész 
5. 1. függeléke 
6. 1. függelék 1. melléklete 
7. 1. függelék 2. melléklete 
8. 1. függelék 3. melléklete 
9. 1. függelék 4. melléklete 
 

 
9. § 

 
 
 

(1) Ez a rendelet a 2014. október 22-n …:…. órakor lép hatályba. 
(2) A rendelet 2014. október 23. napján hatályát veszti. 

 
 
 
Basky András         dr. Balogh László 
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. október 22. …:…. óra. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László  

                                                                   jegyző 


