Kéthely Község Önkormányzatának
Képviselő- testülete

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2019. (X…..)
önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
A képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.5.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 41.§-a következő rendelkezéssel egészül
ki:
„41. § A normatív határozatokat a község honlapján közzé kell tenni, a személyes adatok
védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára figyelemmel.”
2.§
A Rendelet 42/A.§-sal egészül ki:
„42/A. § (1) Rendelet alkotását, valamint határozat meghozatalát kezdeményezheti:
a) polgármester, alpolgármester;
b) települési képviselő;
c) képviselő-testület bizottsága;
d) a jegyző.
(2) Az indítványt a polgármesterhez kell benyújtani. A polgármester vagy a jegyző az
indítványt a képviselő-testülethez nyújtja be.”

3.§
A rendelet 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„76. § (2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén, a
tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat
hónap időtartamra, a Közös Hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei a jegyzői
feladatok ellátására, a hivatalban dolgozó, megfelelő végzettséggel rendelkező köztisztviselőt
jelölnek ki.”
4.§
Jelen rendelet 2019. november 1. napján lép hatályba.

Molnár Balázs
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. október ….
Nagy Gáborné
jegyző

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel/Fax: 85/339-210
Ügyiratszám: K/993/3/2019.

3. számú előterjesztés

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2019.(X….) önkormányzati rendelet
indokolása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Somogy Megyei Kormányhivatal 2019. évi ellenőrzési munkaterve alapján kiemelten és
átfogóan, egységes szempontrendszer alapján megvizsgálta az önkormányzatok szervezeti és
működési szabályzatát.
Ugyanakkor az SZMSZ-ek felülvizsgálata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése értelmében – a
közelgő helyhatósági választásokat követően – a helyi önkormányzatok egyik kiemelt feladata
is lesz.
Fentiek alapján az SZMSZ felülvizsgálata vagy új SZMSZ megalkotása során az alábbiakra
hívták fel a figyelmet:
1.) Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.5.) önkormányzati rendeletének bevezető része nem felel
meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM
rendelet) 1. melléklet 7.5.1.4 pontjában foglaltaknak.
Az IRM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a jogszabály tervezete megszövegezésénél
alkalmazandó szövegezési mintákat az 1. melléklet tartalmazza. A szövegezési mintától abban
az esetben lehet eltérni, ha a szabályozás célja másképp nem érhető el.
A jogszabály tervezete megszövegezésénél alkalmazandó kodifikációs szövegezési mintákat
tartalmazó 1. melléklet 7. pontja tartalmazza a bevezető rész felépítésére és szövegezésére
vonatkozó szabályokat:
7.5.1.4. A jogalkotás aktusára vonatkozó kifejezés önkormányzati rendelet tervezetének a
bevezető részében [...] a következőket rendeli el.
Fentiek értelmében a „következő rendeletet alkotja” szöveg helyett a „következőket rendeli
el” szövegezést kell alkalmazni.
2.) Az Ör. nem tartalmazza a normatív határozatok közzétételének módját, annak ellenére,
hogy erről az Mötv. 51. § -a rendelkezik.

3.) A képviselő rendeletalkotási kezdeményezésének mikéntjét nem szabályozták az Ör-ben.
Az Mötv. 32. § (2) bekezdés a.) pontja szerint az önkormányzati képviselő – a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott módon – kezdeményezheti rendelet megalkotását
vagy határozat meghozatalát.
4.) Az Ör. 76. § (2) bekezdése kimondja, hogy a jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a
jegyző tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő
időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a Közös Hivatalt fenntartó
önkormányzatok polgármesterei a jegyzői feladatok ellátására helyettesítő jegyzőt bíznak
meg.
A fenti rendelkezés módosítása szükséges, mert a Kttv. 251. §-a alapján csak a
kormányhivatal vezetője jogosult arra, hogy a jegyzői feladatok ellátására másik jegyzőt
bízzon meg, erre a polgármestereknek nincs hatáskörük. A jegyzői tisztség betöltetlensége,
illetve tartós akadályoztatása esetén arra van lehetőség, hogy a hivatalban dolgozó, megfelelő
végzettséggel rendelkező köztisztviselőt jelöljenek ki a jegyzői feladatok ellátására.
Felhívták a figyelmét, hogy az Ör. felülvizsgálata a rendelet érdemben történő vizsgálatát
jelenti, azaz a képviselő-testületnek döntéshozatali kötelezettséget keletkeztet. Ez jelentheti új
rendelet alkotását, illetve módosítását is. Amennyiben a képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy
az Ör-t nem szükséges módosítani, a felülvizsgálat elvégzését – és annak megállapítását, hogy
a változtatás nem szükséges – határozatban kell kimondani. A felülvizsgálat irányulhat arra is,
hogy a képviselő-testület határozatában a módosítani kívánt rendelkezésekre ad utasítást a
jegyzőnek és határidő kitűzésével felkéri a rendelettervezet elkészítésére.
A kormányhivatal megítélése szerint garanciális jelentősége van annak, hogy a képviselőtestület a saját maga által elfogadott SZMSZ keretei között folytassa tevékenységét, ezért az
Mötv. 43. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségnek – ha az alakuló ülésen nem hoznak
döntést – minél előbb tegyenek eleget a testület.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg,
és fogadja el az alábbi rendeletalkotási javaslatot.
Rendeletalkotási javaslat
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testült Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosítására
megalkotja a ../2019. (X….) önkormányzati rendeletet, az előterjesztésnek megfelelően,
változatlan tartalommal.
Kéthely, 2019. október 24.
Molnár Balázs
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
Rendelet-tervezet címe: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési
hatás:

A szervezeti és működési szabályzatról szóló
rendelet módosítása szükséges a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvénynek való megfeleltetés okán.

Nincs.

Környezeti és
Adminisztratív
egészségi
terheket befolyásoló hatás:
következmények:
Nincs.
Nincs.

Egyéb
hatás:
Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A fentiek alapján a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált, mivel a rendeletnek összhangban kell állnia a törvényi szabályozással.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a kormányhivatal törvényességi eljárását vonhatja maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre áll.

Rendelkezésre áll.

Rendelkezésre áll.

Rendelkezésre áll.

