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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. október 31-i ülésére 
 
Tárgy:  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Iktatószám: : II/139/2/2013. 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 
módosítását a Képviselı-testület 2013. február 14-i ülésén tárgyalta és elfogadta. A jelenlegi 
rendeletmódosítást az elıterjesztés A)-B)-C) pontjaiban felvázoltak indokolják: 
 
A) 
A februári elıterjesztéskor tájékoztattam a Képviselı-testületet, hogy a késıbbiekben 
szükségessé válik az SZMSZ ismételt módosítása, ugyanis a februárban hatályos 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza a Hivatal Felsılajosi 
Kirendeltségének munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét. Ennek módosítása a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása után 
lehetséges. A Képviselı-testület 2013. április 18-i ülésén elızetesen véleményezte és 
egyetértett a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatával, melyet Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2013. 
április 18-i ülésén elfogadott. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) szabályozza a közös önkormányzati hivatal 
megállapodásának részletszabályait és meghatározza azt is, hogy mit kell tartalmaznia a helyi 
önkormányzat képviselı-testülete szervezeti és mőködési szabályzatának.  
 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási rendje 
meghatározásra került a Hivatal szervezeti és mőködési szabályzatában figyelemmel az Mötv. 
67. § d) pontjára valamint 84-85. §-aira, továbbá a  közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 
szóló megállapodás III. fejezet 7/b) pontjára. Ez utóbbi rendelkezik úgy, hogy „A Hivatal 
munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét a Hivatal Szervezeti és Mőködési szabályzata 
tartalmazza, amelyet Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete fogad el 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete elızetes véleményének kikérésével. 
 
Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat képviselı-testülete szervezeti és mőködési 
szabályzatának tartalmi elemi között nem szerepel a Hivatal munkarendje és ügyfélfogadási 
rendje meghatározása, így indokolt az önkormányzati SZMSZ 3. mellékletének hatályon kívül 
helyezése.  
 
 
B) 
 
Az önkormányzati SZMSZ februári módosítását különösen az  Mötv. változásai indokolták és 
az Mötv. akkor hatályos idıállapotát vettük figyelembe az elıterjesztés során.  
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Az Mötv. normaszövege 2013. március 1. óta több alkalommal módosult, amelyet a rendelet 
jogharmonizációs célú  vizsgálata során figyelembe vettünk, de az idıközben bekövetkezett 
jogszabályváltozás a Szervezeti és Mőködési Szabályzat jelenleg hatályos szövegét nem 
érinti, így emiatt a rendelet módosítása nem szükséges.   
 
C) 
 
Az Mötv. 41. § (2) bekezdése alapján „Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselı-
testület és szervei biztosítják. A képviselıtestület szervei: a polgármester, a fıpolgármester, a 
megyei közgyőlés elnöke, a képviselı-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a 
polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a 
jegyzı, továbbá a társulás. 

Az Mötv. 53. § (1) bekezdése az alábbiak szerint szabályoz: „ A képviselı-testület a 
mőködésének részletes szabályait a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló rendeletében 
határozza meg. A képviselı-testület a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló rendeletben 
rendelkezik: 

a) az önkormányzat hivatalos megnevezésérıl, székhelyérıl; 
b) a képviselı-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról; 
c) a képviselı-testület üléseinek összehívásáról, vezetésérıl, tanácskozási rendjérıl; 
d) az önkormányzati képviselıkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének 

fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekrıl; 
e) a nyilvánosság biztosításáról; 
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról; 
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról; 
h) a képviselı-testület ülésének jegyzıkönyvérıl; 
i) a közmeghallgatásról; 
j) az önkormányzat szerveirıl, azok jogállásáról, feladatairól; 
k) a jegyzınek a jogszabálysértı döntések, mőködés jelzésére irányuló kötelezettségérıl; 
l) a képviselı-testület bizottságairól.” 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 2013. május 31-i ülésén létrehozta a Lajosmizse és 
Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulást, melyrıl szóló 
megállapodást a két település polgármestere 2013. június 6-án aláírt.  
 
Fenti jogszabályhelyre tekintettel megállapítható, hogy a létrehozott Közfeladat-ellátó 
Társulás okán szükségessé válik az önkormányzati SZMSZ módosítása, ugyanis a Társulást, 
mint az önkormányzat szervét szabályozni kell. Ez jelenik meg a rendelet tervezet 1. §-ában. 
 
Hatásvizsgálat  
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
nincs. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet módosítása a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatnak elfogadása és a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás létrehozása miatt szükséges. 

 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselı-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2013. október 15. 
 

Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 

Rendelet-tervezet 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

…/2013. (,,,) önkormányzati rendelete  a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló  
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Felsılajos Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) 
önkormányzati rendelet 1 melléklet 1.a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: Rendelet ) 
A képviselı-testület szervei III. Fejezete a következı 12/A. alcímmel egészül ki. 

 
[A képviselı-testület szervei] 

„12/A.  A Társulás 
 

33/A. § 
 

(1) Az önkormányzat szerve a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás. Rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó 
Társulás.  

(2) A Társulás jogi személy, létrehozásához jogszabály alapján társulási megállapodás 
szükséges. A társulást a társulási tanács elnöke képviseli. 

(3) A társulás a társulási megállapodásban foglalt feladatokat látja el az Mötv. 88- 95. §-
ában foglaltak szerint.” 

2. § 
 

(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete. 

 
3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 

 
Juhász Gyula         dr. Balogh László 
polgármester          jegyzı 
 
A kihirdetés napja: …………………………… 

dr. Balogh László  
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jegyzı 


