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Tárgy :  A képvisel ő-testület szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 4/2012. (VI.14.) önkormányzati rendeletünk rögzíti a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatát. 2011. december 28-án került kihirdetésre a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), mely az 
önkormányzati rendszer vonatkozásában az eddiginél bővebb szabályozást valósít meg. 
2013. január 1-jén lépett hatályba a Mötv. rendelkezéseinek zöme, köztük az önkormányzat 
feladat- és hatásköreire, a képviselő-testület működésére, szerveire, azok jogállására, a helyi 
önkormányzat tisztségviselőire vonatkozó szabályok. A 2014. évi általános önkormányzati 
választások napján fognak hatályba lépni a képviselő jogállására, a képviselő és a 
polgármester összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok. A Mötv. 53. § (1) bekezdése 
tartalmazza az SZMSZ kötelező tartalmi elemeinek egy részét. 
 
A Mötv. a képviselő-testületi működés szabályozásának sarokpontjait átvette a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényből (Ötv.), azonban számos helyen – 
részletszabályok megfogalmazásával – bővítette, pontosította azokat. Ezzel néhány esetben 
szűkítette az önkormányzati rendeletben szabályozható tárgyköröket, mert az önkormányzati 
rendeletben nem ismételhetőek meg a Mötv. rendelkezései. 
 
Fentiek figyelembevételével felülvizsgáltuk a hatályos SZMSZ-ünket, melynek alapján az 
előterjesztés melléklete szerinti módosításokra teszek javaslatot. 
 
A képviselők munkájának megkönnyítéséhez, a módosító rendelettervezet értelmezéséhez 
csatolom a jelenleg hatályos SZMSZ-t. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet 
elfogadására! 
 
 
Szőc, 2013. november 25. 
 
 
 Németh Balázs 
 polgármester 
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Tervezet 
 

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
.…/….. (…...) önkormányzati rendelete  

a képvisel ő-testület szervezeti és m űködési szabályzatáról 
szóló 4/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módo sításáról 

 
A Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2012. 

(VI. 14.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) 
 

  a) a „körjegyzőség” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg, 
  b) a „körjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg 
  lép. 

 
 (2) A rendelet 
  a) 1. § (4) bekezdésében a „Nyirád-Szőc Községek Körjegyzősége 

(továbbiakban: körjegyzőség)” szövegrész helyébe a „Nyirádi 
Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg, 

  b) 14. § (2) bekezdésében az „Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontjában” 
szövegrész helyébe a „Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában” 
szöveg, 

  c) 32. § (2) bekezdésében az „Ötv. 15. § (1) bekezdésében” 
szövegrész helyébe a „Mötv. 50. §-ában” szöveg, 

  d) 42. § (4) bekezdésében az „ülést követő 8 napon belül” 
szövegrész helyébe a „közmeghallgatást követő tizenöt napon 
belül” szöveg, 

  e) 43. § (1) bekezdésében az „Ötv. 35. § (2) bekezdésében” 
szövegrész helyébe a „Mötv. 67. §-ában” szöveg, 

  f) 45. § (1) bekezdésében az „Ötv. 36. § (2) bekezdésében” 
szövegrész helyébe a „Mötv. 81. §-ában” szöveg, 

  g) 47. § (2) bekezdésében az „Ötv. 23. § (1) bekezdésében és 27. §-
ában” szövegrész helyébe a „Mötv. 59. § (1) bekezdésében” 
szöveg, 

  h) 52. §-ában az „önkormányzat vagyonáról és a gazdálkodás 
szabályairól szóló 7/1994. (VI.28.) önkormányzati rendelet” 
szövegrész helyébe az „önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (IV.8.) 
önkormányzati rendelet” szöveg, 

  i) 53. §-ában az „Ötv.-ben” szövegrész helyébe a „Mötv. 119. §-
ában” szöveg, 

    
  lép. 

 
2. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„2. § Az Önkormányzat kötelező feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rögzíti.” 
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3. § A rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki: 

 
„11/A. § (1) Ha a képviselő-testület tagja a személyes érintettségre vonatkozó 
bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a képviselő-testület dönt az érintett 
képviselő tiszteletdíja maximum 25 %-ának megvonásáról, melynek időtartama 
egy és tizenkét hónap között terjedhet.  
 
(2) Ismételt kötelezettségszegés esetén a jogkövetkezményt a képviselő-testület 
újra megállapítja.” 
 

4. §  A rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a Mötv. 46. § (2) bekezdésében 
foglalt ügyekben, bármely képviselő kezdeményezésére.” 
 

5. § A rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a jegyzőkönyv tartalmazza 

a) a távolmaradt képviselők nevét, a távollét okát, illetve azt, hogy a 
képviselő távollétét nem jelezte; 

b) a késő, illetve az ülés vége előtt távozó képviselők nevét; 
c) az ülésen megnyilatkozók nevét, az interpellációkat és a válaszokat, 

valamint a hozzászólások lényegét; 
d) képviselő kérésére véleményének rögzítését; 
e) aláírásokat, dátumot, pecsétet.” 

 
6. § (1) A rendelet 43. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 
„k) előkészíti a képviselő-testület döntéseit, a döntések végrehajtását 
megszervezi és ellenőrzi;” 
 

 (2) A rendelet 43. §-a a következő (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy 
határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon 
ügyben nem hozott döntést, a polgármester a következő ügyben dönthet: az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
4/2013. (IV.8.) önkormányzati rendeletben foglalt vagyonhasznosítási 
ügyben, ide nem értve a vagyon értékesítését, megterhelését. 
 
(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 
dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan a képviselő-
testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben  

a) olyan pályázat benyújtásáról, amelynek előkészítését a képviselő-
testület előzetesen elrendelte, és a kidolgozott pályázati 
projektköltségvetés saját forrását, vagy annak előirányzatát a 
képviselő-testület előzetesen biztosította, amennyiben a pályázat a 
biztosított forrást nem haladja meg; 

b) önkormányzati tulajdonú, bérbe adott bérlakások esetén a bérleti 
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, 
amennyiben azt a bérlő kezdeményezi. 

 
(6) A polgármester tisztségének megszűnése esetén munkakörét az új 
polgármesternek, alpolgármesternek, ezek hiányában a korelnök 
képviselőnek adja át.” 
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7. § (1) A rendelet 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A jegyző feladatait a Hivatal ügyrendje szerint, a Hivatal dolgozóinak 
közreműködésével látja el.” 
 

 (2) A rendelet 45. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása 
esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a 
Hivatal anyakönyvvezető - igazgatási ügyintézője látja el.” 
 

8. § A rendelet 47. § (2) bek. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„a) a polgármester és a települési képviselők által tett vagyonnyilatkozatok 
kezelése, nyilvántartása és ellenőrzése;” 
 

9. § A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 (2) Hatályát veszti a rendelet 
  a) 32. § (2) bekezdés a) pontja, 
  b) 45. § g) pontja, 
  c) 47. § (4) bekezdése. 
 
 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: …………….. 
 
 
 
 
  Lovasi Erika 
  jegyző 
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1. melléklet 
a ../….. (….) önkormányzati rendelethez 

 
 

„1. melléklet 
a 4/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelethez 

 
A Képvisel ő-testület által  

a Mötv. 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján 
átruházott hatáskörök jegyzéke 

 
 
 
Polgármesterre átruházott hatáskörök:  
 

1. Szülési támogatás 
2. Temetési támogatás 
3. Temetési segély 
4. Átmeneti segély 
5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/B. § (1) 

bekezdésében foglalt ápolási díj 
7. A közfoglalkoztatásban résztvevők feletti munkáltatói jogok gyakorlása” 

 
 


