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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. október 31-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) 

önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Iktatószám: LMKOHFL/35-5/2019. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselőt-testület az alakuló ülésen vagy 
az azt követő ülésen az Mötv. alapján megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendeletét. Erre tekintettel szükséges a Felsőlajos 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV.12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SzMSz) felülvizsgálata és módosítása 
az alábbi pontokban: 
 
 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2019. március 14. napjától lehetővé teszi a 
bevezető rész módosítását, erre tekintettel módosítani indokolt az SzMSz bevezető részét. 
Ennek indoka, hogy a helyi önkormányzat SzMSz-ének megalkotása a helyi önkormányzat 
sui generis tevékenysége, amelyet bár törvény keretei között, de az Alaptörvényből fakadóan 
gyakorol, ebből következően az önkormányzat nem származékos, hanem eredeti jogalkotói 
hatáskörét megállapító rendelkezésként az Alaptörvényt kell megjelölni. 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata megalkotta címerét, zászlaját. Ezen új jelképeivel 
kiegészítésre került az SzMSz. 
 
Szabályozásra került a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a 
tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületi ülés összehívásának, vezetésének módja 
az SzMSz 8. § (3) bekezdésében. Indokolt az SzMSz 8. § (8) bekezdésének a módosítása, 
mivel szükségszerű, hogy a közös hivatalokat fenntartó önkormányzatok együttes ülést is 
tartsanak. A szabályozás akkor felel meg legjobban a vele szemben támasztott igényeknek, ha 
az teljes körű, ezért szabályozni szükséges ki jogosult kezdeményezni az ülés összehívását, mi 
a helyszíne? 
 
Pontosításra került az SzMSz 9. § (4) bekezdése a közmeghallgatás tárgya vonatkozásában 
annak érdekében, hogy a rendelkezése az Mötv. 54. § előírásainak maradéktalan megfeleljen. 
 
 
Előzetes 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:  
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A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselőt-testület az alakuló, vagy az azt követő 
ülésen felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Ennek 
elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményez. 
 

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

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
 
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak 
indokolását terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2019. október 30. 
 
   Juhász Gyula sk. 
   polgármester  
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Előterjesztés melléklete 

 
Rendelet-tervezet 

 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…..) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Felsőlajos 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, Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
,,Felsőlajos 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 Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 
 

2. § 
 
(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő 
szimbólumok: a címer, a zászló és a pecsét. A jelképek közül a címer és a zászló alakjának, 
színeinek, méretének leírására, használatára vonatkozó részletes leírásokat külön 
önkormányzati rendelet tartalmazza. Az Önkormányzat hivatalos kör alakú pecsétjén középen 
a Magyar Köztársaság címere található, a köríven pedig a következő felirat található: 
„Felsőlajos Község Önkormányzata”. 
 

3. § 
 

(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
,,(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós 
akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze 
és vezeti.”  
 
(2) A Rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(8) A Képviselő-testület évente egyszer a jegyző beszámolási kötelezettségének tárgyalására 
együttes ülést tart Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületével. Az ülés 
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összehívását a polgármesterek együttesen teszik meg. Az ülés helyszínét a polgármesterek 
szóban egyeztetik. Az együttes ülésről közös jegyzőkönyv készül. A Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatalt érintő tárgykörben együttes ülés tartását a polgármesterek bármelyike 
kezdeményezheti.” 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött 
megállapodás alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal hivatalos néven.” 

 
5. § 

 
(1) A Rendelet 9. § (4) bekezdésében a „közérdekű” szövegrész helyébe a „helyi közügyeket 

érintő” szöveg lép. 
 

6. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 
napon hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula         Dr. Balogh László 
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ………………………….. 
 

 
                                                                  Dr. Balogh László  

                                                                   jegyző 
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A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) 
IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet 
tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői 
indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.” 
 
Erre tekintettel a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 2019. 
október 31-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett módosításának indokolását  

az alábbiakban teszem közzé: 
 

1. Általános indokolás  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
43. § (3) bekezdésében előírja, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen 
megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatát. A magasabb szintű 
jogszabályoknak való megfelelés érdekében a Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV. 12) önkormányzati 
rendelet módosítása szükséges. 
 
2. Részletes indokolás  

1. §-hoz 

A szervezeti és működési szabályzat bevezető részének igazodása a hatályos jogszabályi 
rendelkezésekhez. 

2. §-hoz 

Az Önkormányzat jelképeit indokolt a szervezeti és működési szabályzatban rögzíteni. 
 

3.  §-hoz 

A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós 
akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülésének összehívását és vezetését 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) előírása szerint szabályozni szükséges. Szabályozni szükséges továbbá az együttes 
képviselő-testületi ülés tartását. 
 

4.  §-hoz 

Pontosításra került a Rendelet 33. § (1) bekezdése. 
 

5.  §-hoz 

 Az Mötv. 54. §-ának megfelelően módosításra került a közmeghallgatás tárgya. 
 

6. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 


