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ELŐTERJESZTÉS
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete
felülvizsgálata
8. Napirendi pont
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint, a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e
törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét. Önkormányzatunk Képviselő-testülete az alakuló ülésén azt a
döntést hozta, hogy a szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatát a megalakulását
követő ülésen tárgyalja.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (IX.12.) önkormányzati
rendelete szól a szervezeti és működési szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ).
Mivel a rendelettel megalkotott szabályzat több főbb pontját is változtatni kell, szükséges a
régi SZMSZ-t hatályon kívül helyezni, és egy új a hatályos törvényi előírásoknak megfelelőt
alkotni.
Az egyes módosítások magyarázata, a korábbi SZMSZ pontjaival való összehasonlítása:
1.számú függelék aktualizálása szükséges a 2014. évi október 12-i helyi választások
megtartása és az új testület megalakulása miatt.
Az eddigi szakfeladat rendet felváltották a kormányzati funkciók.
6. § 1. számú melléklete így változik: „Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati
funkcióit az 1. számú melléklet tartalmazza.”
A 12. §-hoz kiegészítés szükséges, mivel a munkaterv változhat, mivel a képviselők
elfoglaltságán is nagyban múlik:
12. § A képviselő-testület üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni, mely a
képviselő-testület tagjainak előzetes bejelentés alapján változhat.
14.§ (6) bekezdésénél a meghívó kiküldésével kapcsolatban kiegészítés szükséges, a b)
pontban a jegyző mellett a helyettesét is szükséges említeni, illetve a c) pontban az Mötv.
szerinti változtatás kell:
14. § (6)
b) jegyzőnek, helyettesének
c) a településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek, melyek
esetében az adott napirendi pontnál az ülés összehívója indokoltnak tartja
Még mindig ennél a paragrafusnál szükséges egy új bekezdés létrehozása, ami a bevett
gyakorlatnak is megfelel:
14. § (7) A meghívót és mellékleteit elektronikus úton a honlapon is meg kell jeleníteni.

A 31. § alatt csak az (1) bekezdésre van szükség, a (2) bekezdése elvetése szükséges, és
indokolt, mert ez a bekezdés részletezné a számozott határozat nélküli döntéseket, mely a mi
esetünkben nem releváns.
A 32.§ (3) bekezdésének a törvény szerinti kiegészítése szükséges:
32. § (3) A polgármester vagy a jelenlévő képviselők egynegyedének indítványozására név
szerinti szavazást kell tartani a Mötv. 48. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően.
A 33. § (1) bekezdése szintén a Mötv. előírásainak megfelelően kiegészül és így szól:
33. § (1) Titkos szavazással dönt a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés szerinti
ügyekben akkor, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza, valamint az alpolgármester
választásról.
A 38. §-on belüli változtatások az Mötv. 2014. október 12-től hatályos rendelkezési miatt
szükségesek. A paragrafus (1) és (3) bekezdései a korábbi önkormányzati törvényre
hivatkoztak, illetve alkalmazták előírásait, így módosítás szükséges:
38. § (1) A képviselőnek joga van az Mötv. 32. § (2) b) pontja szerinti felvilágosítás
kéréssel élni a testületi ülésen.
(3) A felvilágosítás kérésre az ülésen vagy ülést követő 30 napon belül érdemi választ
kell adni.
A 41. § (2) bekezdésére nincs szükség, mivel úgy szól, hogy „A testületi ülésen szintén önálló
napirendi ponton kívül tájékoztatást kell adni a következő ülés várható időpontjáról,
napirendjéről.”
Ez a bekezdés azért felesleges, mert a testületi ülések megtartásáról munkaterv készül, így
arról minden egyes ülésen nem szükséges tájékoztatást adni.
A 44. § (6) bekezdésén módosítani szükséges. A testületi ülésekről felvett jegyzőkönyvekből a
jövőben elégséges, 3 db helyett 2 db-ot készíteni, mivel a kormányhivatal felé 2014. februártól
megszűnt a papíralapú példányra vonatkozó küldési kötelezettség.
A 44. § (6) bekezdése így alakul:
A jegyzőkönyvet 2 példányban kell elkészíteni
a) egy példányt a jegyző kezel
b) egy példány az irattárba kerül
c) a jegyző köteles a jegyzőkönyvet elektronikus úton a kormányhivatalnak a Mötv 52.§
(2) bekezdése szerint megküldeni
Az 53. §-a, mely a települési képviselők jogait és kötelezettségeit írja elő, - melyet részletesen
szabályoz az hatályos önkormányzati törvény – egyszerűsítve, a következőképpen kell
módosítani:
53. § A települési képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv. 32.-34. §-a tartalmazza.
Az 54.§-ban hivatkozott a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
szóló 2000. évi XCVI. törvény, 2014. október 12-től nem hatályos,ezért a paragrafus ezentúl
így szól:
54. § (1) Az önkormányzati képviselő megbízatásának keletkezéséről és megszűnéséről a
Mötv. 28-31 §-a rendelkezik.
(2) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségével és az összeférhetetlenségi
szabályokkal a Mötv. 36-37 §-a tartalmazza.
(3) Az önkormányzati képviselő méltatlanságával és a méltatlanság szabályaival az
Mötv. 38. §-a foglalkozik.
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(4) Az önkormányzati képviselő
kötelezettségét az Mötv. 39. §-a írja elő

vagyonnyilatkozat

tételével

kapcsolatos

Az 56. § (2) bekezdése szintén a régi önkormányzati törvény rendelkezéseit használta ezért a
módosított bekezdés így szól:
56. (2) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségéről az Mötv. 72. §-a, a
vagyonnyilatkozat tételi, méltatlansági eljárás szabályaira az önkormányzati képviselőkre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
57. § (1) bekezdésénél új irányadó szabályok vannak ezért így szól:
57. § (1) A polgármesteri tisztség keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályokat az
Mötv. 63. §; 69. § és 70. §-ban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.
57. § (2) leírja a polgármesteri tisztség megszűnése esetén keletkező teendőket, de erre a
bekezdésre nincs szükség, mert a munkakör átadás-átvétel szabályait kell amúgy is
alkalmazni.
A Mötv szerint nem opciós jog az alpolgármester választás, hanem kötelező, ezért a 60. § így
szól:
60. § (1) A Képviselő-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos
szavazással a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, több
alpolgármestert választhat.
Az alpolgármester megbízatásával kapcsolatos változások miatt a 60. § (5) bekezdése is
módosul:
60 § (5) Az alpolgármester megbízatásának keletkezésére és megszűnésére a Mötv 74-78. §
előírásait kell alkalmazni.
A 62. §-ban 2 állandó bizottság kerül említésre ( megváltozik az Összeférhetelenségi és
Vagyonkezelési Bizottság neve Ügyrendi Bizottságra ), a 3. bizottság ( Egészségügyi és
Szociális Bizottság ) törlésre kerül :
62. § A képviselő-testület állandó bizottságai
Költségvetési- és Gazdálkodási Bizottság
Ügyrendi Bizottság
A bizottságot tagjainak felsorolását és feladatait a 2. számú melléklet tartalmazza. A
feladatok aktualizálása szükséges volt, és az Ügyrendi Bizottság feladatának kiegészítése a
méltatlansági eljárással
Mivel a bizottság új tagjai az alakuló ülésen megválasztásra kerültek, ezért a 2. számú
mellékletet aktualizálni szükséges.
A 64.§-ban szinten frissíteni kell a jogszabályi hivatkozást:
64. § A bizottság tagjaira vonatkozó szabályokat az Mötv. 57-61.§-a tartalmazza.
68. §-ban rosszul hivatkozik a jelenlegi hatályos SZMSZ a Mötv. 83. § b) pontjára ezért
módosítani kell:
68. § (1) A jegyző kinevezése, felmentése: a Mötv. 83. § b) pontja alapján az érintett
települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A
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jegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása: a jegyző esetében az egyéb
munkáltatói jogokat a székhely település polgármestere a többi település polgármesterének
egyetértésével gyakorolja
A 69. § esetében szükséges egy új bekezdés létrehozása,mivel a vagyonnyilatkozattételről
szóló 2007.évi CLII.tv. 4.§ d.) pontja előírja, ezért az a következőket tartalmazza:
69. § (5) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül vagyonnyilatkozat-tételre
köteleztettek körét a 3. számú melléklet tartalmazza.
A mellékletben az összes köztisztviselő feltüntetése szükséges.
Kérem a Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megtárgyalására.
Nagycenk, 2014. október 30.

Csorba János
polgármester
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