Kunfehértó Község Polgármesterének
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2016. november 30. napján tartandó ülésére
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
1.Kunfehértó Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 18-án fogadta el a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban:
szmsz). Tekintettel arra, hogy 2016. november 1-től Csupity Zoltán címzetes főjegyző
nyugdíjba vonult, és az új jegyző kinevezésre került, az aljegyzői státusz megszűnt.
Ezért szükséges az szmsz erre vonatkozó részét módosítani.
A jelenleg hatályos rendelet 60.§-a szabályozza a jegyző helyettesítésére vonatkozó
rendelkezéseket.
„60.§
(1) A jegyző ellátja az Mötv.-ben, valamint ágazati jogszabályokban számára meghatározott
önkormányzati és államigazgatási feladatokat.
(2) A polgármester a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok
ellátására - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőt nevez ki.
(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása
esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a Kunfehértói
Polgármesteri Hivatal munkaügyi ügyintéző munkakört ellátó köztisztviselője látja el”
Javaslom a Képviselő-testületnek az szmsz 60.§ -a alábbiak szerinti módosítását:
„60.§
(1) A jegyző ellátja az Mötv.-ben, valamint ágazati jogszabályokban számára meghatározott
önkormányzati és államigazgatási feladatokat.
(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén –
legfeljebb 6 hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat külső helyettesítéssel kell ellátni.”
2. A Képviselő-testület működésének általános szabályainál javaslom a Képviselőtestületnek a féléves munkaterv helyett, az éves munkaterv elfogadását. Célszerűbbnek
tartom – a munka hatékonyabb megtervezése érdekében is – a féléves munkaterv helyett
az éves munkaterv bevezetését a Képviselő-testület munkáját illetően.
Javaslom a Képviselő-testületnek az szmsz 10.§-ának alábbiak szerinti módosítását:
„10.§
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(1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján dolgozik. A következő évi munkatervet
jóváhagyásra legkésőbb a decemberi ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) A munkatervet a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző
állít össze.
(3) A munkaterv tartalmazza:
a) az ülések időpontját,
b) adott ülésen tárgyalandó témákat,
c) az előterjesztő megnevezését,
d)szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget,
e) szükség szerint a tartalmi követelményeket.”
3. Az szmsz 34-36.§-a rendelkezik az előterjesztésről. Arról viszont nem, hogy ki
terjeszthet a testület elé előterjesztést. Javaslom a Képviselő-testületnek az szmsz 35.§-át
az alábbiak szerint módosítani:
„35.§
(1) Előterjesztést benyújthat:
a) polgármester
b) képviselő
c) bizottság
d) bizottság elnöke
e) jegyző.
(2) Az előterjesztések tartalmi elemei:
- az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,
- a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott Képviselő-testületi döntések, azok
végrehajtásával kapcsolatos információk,
- a téma ismertetése,
- a jogszabályi háttér bemutatása,
- érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,
- döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek
ismertetése,
- anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás
bemutatása,
- egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,
- határozati javaslat, illetve határozati javaslatok.”
4. Az szmsz 40. és 43.§-a tartalmazzák a Képviselő-testület által hozott határozatok,
illetve rendeletek jelölésének szabályait. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a
jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele
során történő megjelöléséről szóló 32/2010. KIM rendelet alapján ezeket pontosítani
szükséges. Javaslom a Képviselő-testületnek az szmsz 40.§ (2) bekezdésének és 43.§ (1)
bekezdésének az alábbiak szerint módosítását:
„40.§
(2) A határozatok jelölése a következő formában történik:
"Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének ....../20... (testületi ülés
időpontja, hónap római számmal, nap) határozata."
„43.§
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(1) A Képviselő-testület rendeleteit naptári év elejétől folyamatos, növekvő egyedi
sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet
kihirdetésének időpontját.
A rendeletek jelölése a következő formában történik:
"Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../20... (kihirdetés napja, hónap
római számmal, nap) önkormányzati rendelete és a jogszabály címe.”
5. A hatályos szmsz 62-65.§-ai rendelkeznek a közmeghallgatásról. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény alapján előre meghirdetett közmeghallgatást évente
egyszer kötelező tartani. A jelenlegi szabályozás alapján közmeghallgatást kell tartani
helyi adó bevezetése, éves költségvetés, illetve kiemelkedően fontos beruházás esetén. A
törvény alapján a közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek fel a képviselőtestületnek. Tapasztalatok alapján azonban megállapítható, hogy az ilyen fórumokon
nagyon sokszor az egyedi problémák hangoznak el a lakosság részéről. Ezért javasolnám
a közmeghallgatás évente egyszeri kötelező tartását, illetve lakossági fórum szervezését a
községet érintő fontosabb döntések előkészítése céljából. Javaslom a Képviselőtestületnek az szmsz 62-65.§-inak az alábbiak szerint módosítását:
„62.§
A Képviselő-testület
közmeghallgatást tart.

évente

legalább

egyszer

előre

meghirdetett

-

általános

-

63.§
A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 8 nappal a közmeghallgatás előtt az
önkormányzat honlapján és hirdető tábláján a lakosságot tájékoztatni kell.
64.§
A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek fel. A közmeghallgatást a polgármester
vezeti. A közmeghallgatáson elhangzott és azonnal meg nem válaszolt közérdekű kérdés,
kezdeményezés, javaslat megvizsgálását követően a polgármester 15 napon belül írásban
tájékoztatja annak feltevőjét.
65.§
(1)A polgármester, az alpolgármester a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen
tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítése céljából lakossági fórumot tarthatnak.
(2) A képviselők fórumot tarthatnak a választók részére.”
A falugyűléssel kapcsolatos szabály változatlan marad:
„66.§
A Képviselő-testület évente egy alkalommal falugyűlés tart, amely a lakosság, a társadalmi
szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását
szolgálja.”
6. Az szmsz 4. melléklete tartalmazza a Képviselő-testület polgármesterre átruházott
feladat és hatásköreit. Javaslom a Képviselő-testületnek ennek kiegészítését a közterülethasználati engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásával.
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A 4. melléklet az alábbiakkal egészülne ki:
„ 17. közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása”
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a
rendeletet-tervezetet elfogadni szíveskedjék!
Kunfehértó, 2016. november 20.
/: Huszár Zoltán :/
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő –testülete a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló ……/2016. (VII….) önkormányzati rendelet
módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet –tervezet elfogadásának társadalmi hatása nincs.
Költségvetési hatása:
Az Önkormányzatnak többlet kiadása nem keletkezik.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az aljegyzői státusz megszűnésével szükséges módosítani az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Elmaradása a jogszabálysértés fennállását eredményezheti és a Mötv. 134. § (1) bekezdésében
meghatározott jogkövetkezményeket vonhatja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges valamennyi feltétel rendelkezésre áll.
Kunfehértó 2016. november 20.

6

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016.(VII….) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2016. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII. 19.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. §
(1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján dolgozik. A következő évi munkatervet
jóváhagyásra legkésőbb a decemberi ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) A munkatervet a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett javaslatok alapján a
jegyző állít össze.
(3) A munkaterv tartalmazza:
a) az ülések időpontját,
b) adott ülésen tárgyalandó témákat,
c) az előterjesztő megnevezését,
d)szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget,
e) szükség szerint a tartalmi követelményeket.”
2.§
Az R. 35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.§
(1) Előterjesztést benyújthat:
a) polgármester
b) képviselő
c) bizottság
d) bizottság elnöke
e) jegyző.
(2) Az előterjesztések tartalmi elemei:
- az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,
- a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott Képviselő-testületi döntések, azok
végrehajtásával kapcsolatos információk,
- a téma ismertetése,
- a jogszabályi háttér bemutatása,
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- érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,
- döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek
ismertetése,
- anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás
bemutatása,
- egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,
- határozati javaslat, illetve határozati javaslatok.”
3.§
Az R. 40.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A határozatok jelölése a következő formában történik:
"Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének ....../20... (testületi ülés időpontja,
hónap római számmal, nap) határozata."
4.§
Az R. 43.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület rendeleteit naptári év elejétől folyamatos, növekvő egyedi
sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet
kihirdetésének időpontját.
A rendeletek jelölése a következő formában történik:
"Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../20... (kihirdetés napja, hónap
római számmal, nap) önkormányzati rendelete és a jogszabály címe.”
5.§
Az R. 60.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60.§
(1) A jegyző ellátja az Mötv.-ben, valamint ágazati jogszabályokban számára meghatározott
önkormányzati és államigazgatási feladatokat.
(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén –
legfeljebb 6 hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat külső helyettesítéssel kell ellátni.”
6.§
Az R. 62.§-65.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„62.§
A Képviselő-testület évente
közmeghallgatást tart.

legalább

egyszer

előre

meghirdetett

-

általános

-

63.§
A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 8 nappal a közmeghallgatás előtt az
önkormányzat honlapján és hirdető tábláján a lakosságot tájékoztatni kell.
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64.§
A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek fel. A közmeghallgatást a polgármester
vezeti. A közmeghallgatáson elhangzott és azonnal meg nem válaszolt közérdekű kérdés,
kezdeményezés, javaslat megvizsgálását követően a polgármester 15 napon belül írásban
tájékoztatja annak feltevőjét.
65.§
(1)A polgármester, az alpolgármester a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen
tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítése céljából lakossági fórumot tarthatnak.
(2) A képviselők fórumot tarthatnak a választók részére.”
7.§
Az R. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
8.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Huszár Zoltán
polgármester

Kristóf Andrea
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel megtörtént.
Kunfehértó, 2016. november

……………..
Kristóf Andrea
jegyző

1. melléklet a ………/2016. (XI…) önkormányzati rendelethez
Az R. 4. mellékletének felsorolása a következő 17. sorral egészül ki:
„ 17. közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása”

