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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 2010. november 17-i ülésére 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2010. (…) önkormányzati 
rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.08.) 
önkormányzati rendelet módosításáról     
Ikt.sz.: I/11069/2/2010. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alakuló üléstől számított fél éven belül esedékes Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének jelenleg hatályos, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2007. (III. 08.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) átfogó módosítása. Néhány kisebb 
változtatás miatt azonban az 1. melléklet pontosítása vált szükségessé, mellyel nem lehet megvárni a 6 
hónapos felülvizsgálatot, ezért a rendelet mellékletére vonatkozóan az alábbi módosításokat terjesztem 
a T. Képviselő-testület elé. 

 

 Az SZMSZ-t módosító 14/2010. (X.14.) önkormányzati rendelet mellékletében az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményezési és javaslattételi feladatai és 
hatáskörei között benne maradt a tömegsporttal kapcsolatos előterjesztések véleményezési 
joga, melyet a jelenlegi rendelettel hatályon kívül helyezünk.  

 Kikerül a bizottság véleményezési és javaslattételi hatásköréből a Lajosmizse Város Sportjáért 
Díjra beérkező javaslatok véleményezési joga.    

 A bizottság I. fokú hatáskörei közül hatályon kívül kell helyezni a szociális rászorultság 
esetére szóló lakásfenntartási támogatás fenntartásával, folyósításával kapcsolatos hatáskört, 
tekintettel arra, hogy ez szerkesztési hiba miatt maradt a rendelet-tervezetben 2010. 
októberében, mivel ezt a hatáskört a Képviselő-testület már 2010. áprilisban átadta a 
polgármester részére.  

   

Lajosmizse, 2010. november 04. 
 
 
         Basky András sk. 
                    polgármester 

 
 



 3 

Rendelet-tervezet 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2010. (….) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  
18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése e) pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei jogszabály szerinti hatékony működése 
érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 
2. mellékletében az „Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága” cím alatt „A bizottság véleményezi, 
javaslatot tesz” alcímének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„k) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető cím, a Lajosmizse Város Ifjúságának 
Neveléséért és Oktatásáért, a Lajosmizse Város Egészség- és Szociális Ügyéért, valamint Lajosmizse 
Város Közművelődéséért díj odaítélésére és véleményezi a beérkezett javaslatokat.” 
 

2. § 
 
Hatályát veszti az SZMSZ: 
 
a) 2. mellékletében az „Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága” cím alatt „A bizottság I. fokú 
hatóságként dönt:” alcímének a) pontja, 
b) 2. mellékletében az „Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága” cím alatt „A bizottság 
véleményezi, javaslatot tesz:” alcímének a) pontjából „a tömegsporttal” szövegrész,  
c) 2. mellékletében az „Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága” cím alatt „A bizottság 
véleményezi, javaslatot tesz:” alcímének f) pontja. 

 
 

3. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a hatályát 
veszti. 
 
 
  Basky András      Kutasiné Nagy Katalin 
  polgármester       jegyző távollétében: 
 

Muhariné Mayer Piroska 
          aljegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
         Kutasiné Nagy Katalin 
          jegyző távollétében: 
 

Muhariné Mayer Piroska 
          aljegyző 


