
 
 

 
Előterjesztés 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. október 21-i ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) 

önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:    dr. Tóth Andrea 
                                                                                  jegyzői irodavezető 

 
 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  ---- 
 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:   ---              
 
 
 
 
 
   dr. Balogh László 
         jegyző 
 



2 
 

Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. október 21-i ülésére 
 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (…) 

önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Iktatószám: I/8192/4/2014. 
 
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 Felsőlajos 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.  
 
Szükséges továbbá pontosítani az SzMSz 27. § (2) bekezdését, tekintettel arra, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényre vonatkozó hivatkozást tartalmaz, melyet 
az Mötv. helyezett hatályon kívül.  
 
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.  
 
2014. január 18. napján hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. CCXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: új Nsztv.) Az új Nsztv. –egyebek mellett- szabályozza a helyi népszavazás 
kezdeményezésére és eljárására vonatkozó szabályokat. A népi kezdeményezés intézménye 
pedig kikerült a jogszabályból.  
 
Az új Nsztv. –többek között- hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre 
vonatkozó szabályait, illetve az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 
1998. évi III. törvényt is. Az új Nsztv. 92. § -a a rendeletalkotási felhatalmazást a a helyi 
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának az új Nsztv.-ben 
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meghatározott törvényi korlátok közötti meghatározására szűkítette. Ennek megfelelően 
felülvizsgálatra, és részben hatályon kívül helyezésre kerülnek az SzMSz IV. fejezet helyi 
népszavazást és népi kezdeményezést tartalmazó szabályai.  
 
Indokolt továbbá a V. fejezeten belül a vegyes és záró rendelkezések módosítása, tekintettel 
arra, hogy a Képviselő-testület a Kirendeltség 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 Bizottság tesz javaslatot a polgármester és az alpolgármester 
díjazására. A polgármester díjazásáról azonban az Mötv. 2014. október 12. napjától kógensen, 
azaz eltérést nem engedően rendelkezik, így arra vonatkozóan a továbbiakban indokolatlan 
javaslatot tennie az Ügyrendi Bizottságnak. Erre tekintettel szükséges módosítani az SzMSz 
1. mellékletében az Ügyrendi Bizottság hatásköreit akként, hogy a jövőben csak az 
alpolgármester tiszteletdíjára, és jutalmára, valamint a polgármester jutalmazására tehet 
javaslatot. Az Mötv. szabályainak megfelelően indokolt továbbá a pontosítani az Ügyrendi 
Bizottság vagyonnyilatkozat-tételi eljárással, összeférhetetlenségi eljárással, és méltatlanság 
megállapítására irányuló eljárással kapcsolatos hatáskörét.  
 
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.  
 
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2014. október 18. 
 
 Juhász Gyula 
 polgármester  
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Előterjesztés melléklete 

 
Rendelet-tervezet 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (…..) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Felsőlajos Község 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 38. § (5) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében, 57. § (1)–(2) bekezdésében, 59. § (2) 
bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. 
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 27. 
§  (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az ülésekről az Mötv-ben szabályozott tartalmú írásos jegyzőkönyv készül.”  
 
 

2. § 
(1) A Rendelet 33. § -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A jegyzői feladatokat az Mötv-ben foglalt esetben a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzői Irodavezetője látja el.” 
 
 

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

 
„b) javaslatot tesz a polgármester jutalmazására, és az alpolgármester tiszteletdíjára és 
jutalmazására” 
 

 
(3) A Rendelet 1. melléklet 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.” 
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4. § 
(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 30. § (3) bekezdésében a „bizottságok” szövegrész helyébe „bizottság” 
szöveg lép.  

 
(4) A Rendelet IV. fejezet címében „A népszavazás és a népi kezdeményezés, az 
önkormányzat gazdálkodása” szövegrész helyébe „ A népszavazás” szöveg lép. 

 
(5) A Rendelet 13. alcím címében „a helyi népszavazás” szövegrész helyébe „A helyi 
népszavazás kezdeményezése” szöveg lép. 
 

5. § 
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

 
1. 7. § (7) bekezdése, 
2. 34. § (1) bekezdése, 
3. 34. § (1) bekezdésében „az Ötv-ben meghatározottakon túl” szövegrész, 
4. 34. § (3) bekezdése, 
5. 35. § -a, 
6. 36.§ (1) bekezdés c) pontja,  
7. 36. § (2) bekezdése 
8. 1. melléklet 2 . pontja, 
9. 1. függeléke, 
10. 1. függelék 1. melléklete, 
11. 1. függelék 2. melléklete, 
12. 1. függelék 3. melléklete, 
13. 1. függelék 4. melléklete. 

 
6. § 

 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) A rendelet a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula         dr. Balogh László 
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ………………………….. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László  

                                                                   jegyző 


