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Iktatószám: LMKOHFL/19/10/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Szmsz) 
módosítása az alábbi két okból szükséges:  
 
I. 
Felsılajos Község Önkormányzata 2016-ban ünnepli önállóságának 30. évfordulóját. A 
képviselı-testület a 2016. május 19. napján tartott ülésén, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában foglaltak alapján megalkotta Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének a helyi címerrıl és zászlóról szóló 7/2016. (V.20.) önkormányzati 
rendeletét, mely 2016. május 25. napján lépett hatályba.  
 
A helyi címerrel, és zászlóhasználattal kapcsolatos ügyintézés egyszerősítése és gyorsítása, 
valamint hatékonyságának elısegítése, továbbá az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése 
érdekében javaslom a tisztelt képviselı-testületnek, hogy a Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének az Szmsz 2. mellékletének a Képviselı-testület által a polgármester 
hatáskörébe utalt ügyek módosításával utalja hatáskörömbe a címer és zászló használat 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.  
 
II. 
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. 
Erre tekintettel indokolt módosítani az Szmsz név szerinti szavazást szabályozó 23. § (9) 
bekezdését, úgy hogy az tartalmazza a név szerinti szavazás elrendelésének lehetısége mellett 
a név szerinti szavazás következı eseteit is. (Kbt. és Mötv.) 
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„(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.” 

 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben foglaltak végrehajtása elısegíti, a helyi címerrel, és zászlóhasználattal 
kapcsolatos ügyintézés egyszerősítését és gyorsítását, valamint hatékonyságának növelését. 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 helyi címerrel, és zászlóhasználattal kapcsolatos 
ügyintézés az adminisztratív terheket jelentısen csökkenti, tekintettel arra, hogy a beérkezı 
kérelmeket a polgármester saját hatáskörben bírálja el, és ezáltal nem kell a testület elé 
terjeszteni az egyedi kérelmet.  
 

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

A rendeletben foglaltak végrehajtását 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. augusztus 12. 
 
 Juhász Gyula sk. 
 polgármester  
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Elıterjesztés melléklete 

 
Rendelet-tervezet 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

…/2016. (…..) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 

5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) 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) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.  
 

3. § 
 
 
(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépés napját 
követı napon hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula         dr. Balogh László 
polgármester          jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ………………………….. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László  

                                                                   jegyzı 
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1. melléklet a ../2016. (….) önkormányzati rendelethez 

 
1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az alábbi 21) 
ponttal egészül ki: 

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

„21) Ellátja a helyi címer és zászló használatának engedélyezésével kapcsolatos 
feladatokat.”  
 
 


