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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének 
2013. február 14-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy:  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Iktatószám: II/139/2013. 
 
 

Tisztelt Képvisel ı-testület! 
 
 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 
jelenlegi módosítását különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) és a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 2013. 
január 1-jétıl hatályba lépı egyes rendelkezései indokolják. 
 
A Mötv. 84. § (2) bekezdése meghatározza, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos 
elnevezését fel kell tüntetni a képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatában. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2013. január 31-i és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2013. február 1-i ülésén elfogadta a Közös 
Önkormányzati Hivatal megállapodását, valamint az Alapító okiratot. A Mötv. 84. § (5) 
bekezdés b) pontja alapján Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának a hivatalos 
elnevezése 2013. március 1-jétıl Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal, ez kerül 
szabályozásra a rendelet-tervezet 2.§-ban. 
 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttéhez kapcsolódóan felül kellett vizsgálni 
a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatában valamennyi olyan 
szabályozást, amely a Polgármesteri Hivatalra vonatkozott. 
Azon szabályozást, ahol elegendı volt a Polgármesteri Hivatal nevének cseréje, - tekintettel 
arra, hogy a jelenleg hatályos jogszabályi környezet megegyezik a korábban hatályos 
jogszabályi környezettel - szövegcserés módosító rendelkezéssel kezeltük a rendelet-
tervezetben. Ez jelenik meg a rendelet-tervezet 11.§ (3) és (24) bekezdéseiben. 
 
Fentiekhez kapcsolódóan vált szükségessé a rendelet-tervezet  

- 1.§-ában foglalt szabályozás, ahol meg kell jeleníteni a Közös Önkormányzati Hivatalt  
mint az Önkormányzat szervét, 

- 5.§-ában foglalt szabályozás, amely rögzíti a jegyzı beszámolási kötelezettségéhez 
kapcsolódóan tartandó együttes ülés megtartásának szabályait, figyelemmel a Közös 
Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodásra, 

- 9. §-ában foglalt szabályozás, amely kiterjed arra, hogy a két Képviselı-testület 
megállapodást kötött a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában, továbbá arra, 
hogy az Mötv.-ben szabályozott ügyekben a jegyzı a polgármester egyetértésével jár 
el a megállapodásban foglalt esetekben. 
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 Az Mötv. egyes szakaszainak 2013. január 1-jével történı hatályba lépése indokolta az 
alábbi módosításokat, melyek a Képviselı-testület mőködését érintik: 
 
A rendelet-tervezet: 

- 3. §-a rögzíti az új jogszabályt, amely az Mötv., mely alapján el kell készíteni a 
Képviselı-testület SZMSZ-ét, és azt, hogy az alakuló ülést a polgármester hívja 
össze és vezeti,  

-  4. §-a szabályozza az ülések tartásának idıpontját, amely korábbi bekezdés kiegészült 
a „lehetıség szerint” szóhasználattal, tekintettel arra, hogy nem minden esetben lehet 
tartani az önkormányzat saját rendeletében foglalt szabályozást valamint 
újraszabályozásra kerül a Képviselı-testület összehívása indítvány alapján. A jelenleg 
hatályos SZMSZ részleteiben szabályozta e témakört tekintettel arra, hogy az Ötv. 
korábban nem tartalmazta, azonban az Mötv. most részletesen szabályozza. 

- 6. §-ban újra kellett szabályozni azt, hogy milyen szabályozás vonatkozik a képviselı 
általi kérdésfeltevésre, hiszen korábban ez is az Ötv. alapján került leszabályozásra (az 
új szabályozás szerint a kérdésre ugyanaz vonatkozik, mint az interpellációra). 

- 7. §-ban kerül leszabályozásra az Mötv. 49.§ (2) bekezdésében foglalt követelmény, 
mely szerint „a Képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatában 
meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség 
elmulasztásának jogkövetkezményeit.”  

- 8. §-ban kerül leszabályozásra, a bizottsági jegyzıkönyvre és annak aláírására 
vonatkozó elıírás. Az Mötv. a 60.§-ban új elemként rögzíti, hogy a bizottság 
jegyzıkönyvét az elnök mellett a bizottság egy tagjának is alá kell írni, 

- 11. §-a tartalmazza azokat a szövegcserés módosításokat, melyek abból adódtak, hogy 
az önkormányzatokra 2013. január 1-jétıl nem a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény szabályai vonatkoznak, hanem a fentebb hivatkozott Mötv. 

 
Tájékoztatásul jelzem, hogy az 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 13. alcíme 
alatt található szabályozás - mely a helyi népszavazás, népi kezdeményezésrıl szól – 
jelenleg nem kerül módosításra, tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény e tárgykörő szabályozása még hatályban van.  

  
A Kkt. 46. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseknek megfelelıen 2013. január 1-
jétıl egyes közútkezelıi feladatok jegyzıi hatáskörbıl önkormányzati hatáskörbe kerültek.  
Az ügyintézés hatékonyságának, gyorsaságának elısegítése érdekében javaslom, hogy a 
hatáskört átruházott hatáskörként az önkormányzat helyett a Hivatal közremőködésével a 
polgármester gyakorolja, erre tekintettel szükséges a jelenleg hatályos SZMSZ 2. 
mellékletének módosítása. Ez, valamint a jogszabályváltozásból eredı pontosítások jelennek 
meg a rendelet-tervezet 10. §-ában foglalt szabályozásban,  
 
A rendelet-tervezet 12. §-a azon bekezdések és pontok hatályon kívül helyezése, melyek az 
elıterjesztésben felvázolt jogszabályok hatályba lépésébıl adódóan hatályon kívül 
helyezendık. 
 
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. 
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet módosítása a jogszabályi hierarchia egységességének biztosítása érdekében 
szükséges. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselı-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2013. február 11. 
 

Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 
 

Rendelet-tervezet 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
…/2013. (,,,) önkormányzati rendelete 

 a Szervezeti és M őködési Szabályzatról szóló  
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításár ól 

 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdésében 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  (továbbiakban: Rendelet ) 1. 
§ (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  

 
„(5) Az Önkormányzat szervei: polgármester, a képviselı-testület bizottsága, a közös 
önkormányzati hivatal és a jegyzı.”  

 
2. § 
 

(1) A Rendelet 2. §-a a következı (2) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(2) A Képviselı-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal.”   

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„(2) A Képviselı-testület alakuló ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) szabályozott határidın belül a 
polgármester hívja össze és vezeti.” 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 8. §  (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
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„(2) Az üléseket lehetıség szerint az adott hónap utolsó hétfıi napjára 13.00 órára, a 
Faluházba hívja össze a polgármester, tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester 
úgy, hogy a meghívót és a napirendhez kapcsolódó írásos anyagokat a meghívottak 
legalább az ülést megelızı 5 nappal hamarabb kézhez kapják. Az ülés Faluháztól eltérı 
helyen történı megtartásáról az ülés összehívója dönt.” 
 

(2) A Rendelet 8. §  (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(4) A Képviselı-testület összehívására indítvány alapján az Mötv.-ben szabályozottak az 
irányadók.” 
 

5. § 
 

(1) A Rendelet 8.§-a a következı (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(8) A Képviselı-testület évente egyszer a jegyzı beszámolási kötelezettségének 
tárgyalására együttes ülést tart Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületével. Az 
ülés levezetésérıl az ülést megelızıen a polgármesterek szóban megállapodnak. Az 
együttes ülés tartása esetén a Képviselı-testületek külön-külön szavaznak a napirendi pont 
felett azzal, hogy az együttes ülésrıl közös jegyzıkönyv készül.” 

 
6. § 

 
(1) A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„ (1) A képviselı a 12. § (1) bekezdésében foglalt személyekhez, szervhez felvilágosítás 
kérése céljából kérdést intézhet, melynek megválaszolására a 16. § (3) bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni.  ” 

 
7. § 

 
(1) A Rendelet 23. §-a a következı (13)-(15) bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(13) A személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására - 
annak ismertté válását követıen azonnal - a Képviselı-testület ügyrendi vizsgálat 
lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik.  
 
(14) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselı személyes meghallgatását, 
bizonyítékai elıterjesztését, szükség esetén egyéb dokumentumokat kér be.  
 
(15) A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a Képviselı-testület 
soron következı ülésén elıterjeszti. A Képviselı-testület külön határozattal dönt arról, hogy a 
személyesen érintett képviselı részvételével hozott határozatot érvényében fenntartja-e.” 

 
 

8. § 
 
(1) A Rendelet 32. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„(5) A bizottság üléseirıl a tanácskozás lényegét és a bizottság döntéseit szó szerint 
tartalmazó jegyzıkönyvet kell készíteni, melynek aláírására az Mötv.-ben foglaltak az 
irányadók.”   

 
9. § 
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(1) A Rendelet 33. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 
 

„(1)  A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületével kötött 
megállapodás alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre a 2. § (2) bekezdésében foglalt 
hivatalos néven.  
 
(2) A jegyzı az (1) bekezdésben foglalt megállapodás alapján, valamint az Mötv. szabályai 
szerint látja el feladatát a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában.  
 
(3) A jegyzı az Mötv.-ben szabályozott ügyekben a polgármester egyetértésével jár el az (1) 
bekezdésben meghatározott megállapodásban, valamint a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatában szabályozottak szerint.” 
 

10. § 
 
(1) A Rendelet 2. melléklete 12) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„12) Dönt a közút területének egyéb nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.” 

 
(2) A Rendelet 2. melléklete 13) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„13) Véleményezi a szomszédos és a megyei önkormányzat településrendezési 
eszközeit.” 

 
(3) A Rendelet 2. melléklete a következı 16. ponttal egészül ki: 

 
„16. Eljár a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott önkormányzati közútkezelıi hatáskörbe tartozó ügyekben.” 

 
11. § 

 
(1) A Rendelet 4.§ (4) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe a „polgármester” 

szöveg lép. 
 
(2) A Rendelet 5. § -ában az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép. 
 
(3) A Rendelet 6. § (5) bekezdésben a „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala” 

szövegrész helyébe „a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  
 
(4) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe az „Ügyrendi  

Bizottság elnöke” szöveg lép.  
 
(5) A Rendelet 9.§ (1) bekezdésében az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(6) A Rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontban a  „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének” szövegrész helyébe a  „Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete” 
szöveg lép.  

 
(7) A Rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontban a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének” szövegrész helyébe a  „Bács-Kiskun 
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Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete” 
szöveg lép.  

 
(8) A Rendelet  11. § (1) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(9) A Rendelet 11. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép. 
 
(10) A Rendelet 11. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(11) A Rendelet 11. § (5) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(12) A Rendelet 18.§ (1) bekezdésében a „korelnök” szövegrész helyébe az „Ügyrendi 

Bizottság elnöke” szöveg lép.  
 
(13) A Rendelet 18. § (2) bekezdésben „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(14) A Rendelet 23. § (2) bekezdésben „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveglép.  
 
(15) A Rendelet 23. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(16) A Rendelet 23. § (6) bekezdés a) pontban az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-

ben” szöveg lép.  
 
 
(17) A Rendelet 24. § (2) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(18) A Rendelet 24. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg  lép.  
 
(19) A Rendelet 24. § (4) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(20) A Rendelet 25. § (5) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(21) A Rendelet 27. § (2) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrészek helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(22) A Rendelet 27. § (3) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrészek helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(23) A Rendelet 27. § (6) bekezdésben az „Ötv-ben” szövegrész helyébe az „Mötv-ben” 

szöveg lép.  
 
(24) A Rendelet 27. § (6) bekezdésben a  „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala” 

szövegrész helyébe  „a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.  
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(25) A Rendelet 27. § (7) bekezdésben a „törvényességi ellenırzés céljából az Ötv-ben” 
szövegrész helyébe a „törvényességi felügyelet céljából az Mötv-ben” szöveg lép.  

 
(26) A Rendelet 32. § (1) bekezdésben a „munkanappal” szövegrész helyébe a „nappal” 

szöveg lép.  
 
(27) A Rendelet 32. § (3) bekezdésben az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” szöveg 

lép.  
 
 

12. § 
 

(1) Hatályát veszti a Rendelet: 
 

1. 4. § (3) bekezdése, 
2. 17. § (3) bekezdése,  
3. 23. § (6) bekezdés b) pontjában „A Képviselı-testület” szövegrész, 
4.  27.§ (3) bekezdés a) pontja, 
5. 2. melléklet 2) pontja. 

 
 

13. § 
 
 
 

(1) Ez a rendelet a  (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követı napon lép 
hatályba.  

(2) A rendelet 1-2.§-a, 5.§-a, 9.§-a, 11.§ (3), (24) bekezdése 2013. március 1. napján lép 
hatályba. 

(3) A rendelet 2013. március 2. napján hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula         Muhariné Mayer Piroska 
polgármester          aljegyzı 
 
 
 
 
A kihirdetés napja: …………………………… 
 
Muhariné Mayer Piroska  
aljegyzı 
 
 
 
 
 


