Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. október 27-én tartandó alakuló ülésére.

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának előkészítése.

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43.§ (3) bekezdése szerint: „ A képviselő-testület az alakuló vagy az
azt követő ülésén e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét.”
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelete – Az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról( továbbiakban: SZMSZ) – 2013.
június 5. napjától van hatályban és több olyan szabályozást tartalmaz, mely a Mötv.
folyamatosan hatályba lévő rendelkezésein alapul.
Az SZMSZ hatályos szabályai biztosítják az alakuló ülés kötelező napirendi pontjainak
megtárgyalásához szükséges szabályokat, azonban mégis szükséges a felülvizsgálata, mivel
a Mötv. szabályai is folyamatosan változnak.
A felülvizsgálatnak ki kell terjednie a következőkre:
1.) A Mötv 64.§ (1) bekezdése szerint a polgármesteri tisztség főállásban vagy társadalmi
megbízatásban látja el. E jogszabályi hely alapján az SZMSZ-nek tartalmaznia kell a
polgármester jogállását. A polgármester személyét érintően célszerű a helyi SZMSZ-ben
rendezni például a polgármester feletti egyéb munkáltatói jog gyakorlásának címzettjét,
annak feladat-és hatáskörét, különös tekintettel a polgármesteri szabadság nyilvántartásának,
kiadásának szabályaira.
2.) A bizottságok elnevezése, személyi összetétele és feladatai vonatkozásában már
korábban utalás történt a kötelezően megalakítandó bizottságokra. A bizottsági struktúra és
feladatkör felülvizsgálata indokolt.
3.) A Mötv. 143.§ (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti felhatalmazó rendelkezések hatályon
kívül helyezésének közjogi indoka az volt, hogy a helyi önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatának megalkotása, illetve gazdálkodása (ennek keretében a költségvetés
és a zárszámadás megalkotása) a helyi önkormányzat sui generis tevékenysége, amelyet bár
törvény keretei között, de az Alaptörvényből fakadóan gyakorol. Éppen ezért módosítani kell
az SZMSZ bevezető rendelkezését.
4.) A jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009.(XII.14.) IRM rendelet csak melléklet
alkalmazását teszi lehetővé, ebből pedig az következik, hogy a korábbiakban alkalmazott
függelék intézményét a jogszabály nem ismeri. Ebből következik, hogy az SZMSZ
felülvizsgálatát elkell végezni, melynek során a függelékeket megkell szüntetni, a
mellékleteket pedig tartalmi szempontból vizsgálni kell.
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1. Izsák Város Képviselő-testületének tagjai.
2. A Képviselő-testület ülésére meghívandók jegyzéke.
3. Bizottsági tagok névjegyzéke.
4. Az Önkormányzat Képviselő-testülete által irányított költségvetési szervek jegyzéke.
5. Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeleteiben
átruházott hatáskörök jegyzéke.
5.) A Mötv 64.§ (2) bekezdése a jelenlegi választás napjától van hatályban és szabályozási
kötelezettséget tartalmaz. „ A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület
a megbízás időtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a szervezeti és
működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja. „
6.) A Mötv. 33.§ szerint: „ Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő
önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselőtestület – a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak alapján –legfeljebb
tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a
csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.”
7.) A Mötv. 50.§ szerint: „ Minősített többség szükséges a 42.§ 1.,2.,5.,6.,7. pontjában
foglalt, továbbá a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez,
…”
8.) A Mötv. 68.§ (2)-(3) bekezdések:
- (2) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya
miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a
polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyekben – a 42. §-ban
meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja. „
- (3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a 42.§-ban
meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő,
halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – a képviselőtestület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben.”
9.) A Mötv 143.§ (4) bekezdés f) pontja 2014. október 12. napjától hatályos: „ elhatalmazást
kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg az
önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó
tiszteletdíjat és természetbeni juttatást.” Itt a szabályozás jogszabályi változások miatt
szükséges.
10) Külön jogszabályban – a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény
92. §-a- rögzített lehetséges SZMSZ szabályozási kör: „ Felhatalmazást kap a helyi
önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. „
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Javasolom, hogy a fentiek alapján kerüljön sor a hatályos szervezeti és működési szabályzat
felülvizsgálatára és a módosításra a soron következő testületi ülésre kerüljön az előterjesztés
benyújtására.
I z s á k, 2014. október 27.
(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

Határozat-tervezet:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzat felülvizsgálatát. A módosításra vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület
soron következő ülésére kell benyújtani.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Mondok József polgármester.

