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Általános és részletes indokolás
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 14/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2019.(…..) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési
szabályzatról (továbbiakban: SZMSZ) szóló rendeletében határozza meg. A Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § (3)
bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén e törvény
rendelkezései szerint megalkotja vagy felülvizsgálja az SZMSZ-t.
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület bizottsági struktúrájában változtatást javasolok, - a
Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság jelenleg hatályban lévő SZMSZ szerinti 7 fős
tagsága helyett 5 fős bizottság létrehozása – ezért ahhoz, hogy a Képviselő-testület a
javaslatomat támogatni tudja, az SZMSZ-t módosítani szükséges.
A fenti módosítási igény miatt célszerűnek láttam, hogy a Képviselő-testület már az alakuló
ülésén végezze el az SZMSZ teljes körű felülvizsgálatát.
Az SZMSZ felülvizsgálatát a jegyző elvégezte, mely alapján – a JNSZ Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Osztálya által 2018. december 3-án megtartott törvényességi
konzultáción elhangzott javaslatokat is figyelembe véve – a beterjesztett módosító rendelet
elfogadását javasolom.
1. §-hoz
Az SZMSZ bevezető részében a feladatkört és hatáskört megállapító jogszabályok pontosítását
végeztük el, melyre a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2019. március 1-jei
hatállyal történő módosítása ad lehetőséget.
2. §-hoz
Pontosítást tartalmaz a rendelkezés.
3. §-hoz
Az Mötv. 53. § (3) bekezdése értelmében az SZMSZ-ben meg kell határozni azon önszerveződő
közösségeket, melyeknek képviselőjét a Képviselő-testületi ülésen tanácskozási jog illeti meg.
Az SZMSZ-t fenti rendelkezéssel ki kellett egészíteni.

4. §-hoz
Pontosítani kellett a szabályozást a bizottsági üléseken tanácskozási joggal rendelkezők
tekintetében.

5. §-hoz
A bizottságok együttes ülésének jegyzőkönyvét aláírók körét kellett kiegészíteni, mely szerint
azt az érintett bizottsági elnökök és egy-egy tagjuk írja alá.
6. §-hoz
Martfű Város Önkormányzata társulási tagságát a jelenleg hatályos SZMSZ függeléke
tartalmazza, mely rendelkezést mellékletben célszerű szabályozni.
7-8 §-hoz
A Bizottságra és a Polgármesterre átruházott hatáskörök kiegészítését tartalmazza a rendelkezés
a hatályos önkormányzati rendeletekben foglaltak szerint.
9-10. §-hoz
A Bizottságok
feladatkörének kiegészítésére került sor a hatályos önkormányzati
rendeletekben foglaltak szerint.
11. §-hoz
Az SZMSZ az önkormányzat társulási tagságát tartalmazó melléklettel egészül ki.
12. §-hoz
A rendelkezés pontosításokat tartalmaz, mely összhangot teremt a hatályos önkormányzati
rendeletekben foglaltakkal, az időközben bekövetkezett magasabb szintű jogszabályok
változásaival, valamint itt kerül módosításra a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság
létszámára vonatkozó rendelkezés.
13. §-hoz
A § (1) bekezdése a rendelet hatályba lépését tartalmazza.
A jogalkotásról szóló törvény főszabályként azt írja elő, hogy a rendeletek kihirdetésüket
követő napon lépnek hatályba.
Ahhoz azonban, hogy a Képviselő-testület a bizottsági struktúrát a javasolt módosítással tudja
elfogadni, szükséges annak a kiegészítő szabálynak az alkalmazása, mely szerint
„Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a
kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni,
mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.”
A jogalkotási törvény értelmében a módosító rendelet a hatálybalépésével végrehajtottá válik,
így a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.
A (2) bekezdés azon hatályon kívül helyezendő rendelkezéseket tartalmazza, melyek az eltelt
időszakban a magasabb szintű jogszabályok, vagy az önkormányzat rendeleteinek változása
miatt fölösleges vagy párhuzamos rendelkezéseket tartalmaznak.

A rendelet-tervezet indoklását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Hatásvizsgálat
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 14/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2019.(…..) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet-tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása abban mutatkozik meg, hogy a
Képviselő-testület működésével kapcsolatos szabályozás törvényes legyen, és az
SZMSZ mindenki számára egyértelmű, pontos információkat biztosítson a működésről,
a feladat- és hatáskörökről, azok gyakorlásának módjáról.
2. Környezeti és egészségi hatása, következményei:
A rendelet módosítás környezeti, egészségi hatással nem rendelkezik.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendelet-tervezet elfogadása többlet adminisztratív teherrel nem jár.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A módosítás egyrészt a felsőbb szintű jogszabályoknak történő megfeleltetést szolgálja,
másrészt a Képviselő-testület törvényes működését biztosítja.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Rendelkezésre állnak.
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