
A 3. napirendi ponthoz 
Előterjesztés 

 
Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 2013. január 1. napján hatályba lépett, az önkormányzat feladat- és hatáskörét, a képviselő-
testület működését, a közös önkormányzati hivatalok létrejöttét, valamint az önkormányzati 
tisztségviselők jogállását érintő rendelkezései az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 
(a továbbiakban: SZMSZ) tekintetében új szabályozási tárgyköröket határoztak meg, illetőleg 
módosítási kötelezettséget jelentenek.  
 
I. Az önkormányzatok feladata, hatásköre, szervezete 
 
Az önkormányzat hivatalos megnevezését és székhelyét az SZMSZ-ben szabályozni kell.  
A Mötv. hatálybalépésével megváltozott az önkormányzatok kötelező feladata, hatásköre.  A 
kötelező önkormányzati feladat fogalmát felváltotta a helyben biztosítható közügyek, 
közfeladatok fogalma, amelyek ellátásának részletes szabályait jogszabályok határozzák meg. 
Jelentős változás, hogy az önkormányzat csak saját bevétel, vagy külön erre a célra biztosított 
finanszírozás terhére vállalhat önként feladatot. Az önkormányzat feladatot megállapodás alapján 
az államtól, más önkormányzattól rendeletben vállalhat át.  
 
A képviselő-testület szervei, a hatáskör átruházás címzettjei és az önkormányzati döntés 
hozatalára feljogosított személyek köre kiegészült a jegyzővel és a társulással. Az átruházott 
hatáskörök felsorolása kötelező szabályozási elem. Nemzetiségi önkormányzatra már nem 
ruházható át hatáskör.  
Az Ötv.-hez képest bővült az át nem ruházható hatáskörök száma.   
 
Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy 
bizottság is elláthatja. A korábbi szabályozáshoz hasonlóan az SZMSZ-ben kell meghatározni a 
bizottságok feladat és hatáskörét, alapvető működési szabályait, valamint azokat az 
előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság 
állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. 
 
II. A képviselő-testület működése 
 
Az alakuló ülés szabályaiban változás, hogy az alakuló ülést nem a korelnök, hanem a 
polgármester hívja össze.  
Az Ötv. szabályaitól eltérően a Mötv. 53. § (1) bekezdése tételesen meghatározza az SZMSZ főbb 
szabályozási tárgyköreit, emellett a Mötv. számos szakasza is rendelkezik SZMSZ szabályozási 
tárgykörökről. A Mötv. széleskörű kötelező illetve felhatalmazó rendelkezéseiből következően a 
képviselő-testület működésére a korábbinál részletesebb szabályozást kell alkotni.  
 



Egyes működésbeli szabályok változása miatt is mindenképpen szükséges az SZMSZ módosítása. 
Változtak a zárt ülés tartásának, a határozatképesség megállapításának egyes szabályai. A nyílt, a 
titkos, a név szerinti szavazás módjáról az SZMSZ rendelkezik. Új elem, hogy a személyes 
érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásnak jogkövetkezményét az SZMSZ-
ben kell meghatározni.  (Személyes érintettség a Mötv.-ben csak a közeli hozzátartozók 
vonatkozásában áll fenn.) Hasonlóan az Ötv. szabályozásához a minősített többséget igénylő 
döntési tárgykörök tovább bővíthetők az SZMSZ-ben. Az évente tartandó ülések számát is az 
SZMSZ-ben kell meghatározni. 
 
Az önkormányzati döntésekre vonatkozó szabályok az SZMSZ kötelező szabályozási tárgykörébe 
tartoznak. A rendeleteket és a normatív határozatokat továbbra is az SZMSZ-ben meghatározott 
módon kell kihirdetni, azonban a honlappal rendelkező önkormányzatokat a honlapon történő 
közzétételre is kötelezi a Mötv.  
 
A testületi jegyzőkönyv a Mötv. szerint közokirat. A képviselő-testület jegyzőkönyvéről az 
SZMSZ-nek rendelkeznie kell, a Mötv. emellett felhatalmazást biztosít a jegyzőkönyv tartalmi 
elemeinek kiegészítésére. A nyilvánosság biztosításának szabályait kötelező az SZMSZ-ben 
szabályozni. A nyilvánosság magában foglalja az ülésen való megjelenést, kép- vagy hangfelvétel 
készítését, a testületi jegyzőkönyvekbe való betekintést, a zárt ülésen hozott döntések 
nyilvánosságát. A nyilvánosság biztosításának szabályozását az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvényben szabályozott közzétételi kötelezettséggel összhangban kell 
megalkotni. 
 
Az ülés rendjére vonatkozó részletes szabályokat (az ülés összehívása, vezetése, tanácskozási 
rendje, az ülés rendjének fenntartása) az SZMSZ-ben kell szabályozni, ezen belül meghatározható 
a hozzászólások időkerete, a többszöri hozzászólás korlátozása, az indítványozás lehetősége.   

Az SZMSZ-nek kell rendelkeznie arról, hogy mely önszerveződő közösségek kaphatnak 
tanácskozási jogot a képviselő-testület ülésén. A lakossági fórumok, közmeghallgatás rendje 
kötelező szabályozási tárgyköre az SZMSZ-nek.     

 III. Tisztségviselők 
 
A polgármester jogállása nem változott, hatásköre bővült. Dönthet olyan ügyekben, amikor a 
képviselő-testület – két egymást követő alkalommal – határozatképtelenség vagy határozathozatal 
hiánya miatt nem tudott döntést hozni, valamint két ülés közötti időszakban felmerülő 
halaszthatatlan ügyekben. Az SZMSZ-nek kell meghatározni, hogy a polgármestert milyen 
ügyekben illeti meg az ismertetett döntési jogkör. A polgármester dönt önkormányzati 
rendeletben meghatározott értékhatárig forrásfelhasználásról. Az értékhatár meghatározható 
költségvetési vagy vagyonrendeletben is.  
 
A polgármesteri, alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a polgármester, alpolgármester 
egyidejű akadályoztatása esete mellett – új elemként – szabályozási kötelezettség áll fenn a jegyzői 
és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére.   
 
A jegyző jogállásában több változás is történt, a jegyző felett a polgármester gyakorolja a 
munkáltatói jogkört, a jegyző az önkormányzat szerve, hozhat önkormányzati döntést és lehet rá 
hatáskört átruházni. A jegyzőnek továbbra is kötelezettsége a döntéshozók felé a jogszabálysértés 
jelzése, amely kötelezettséget az SZMSZ-ben szabályozni kell.  A tízezer főnél kevesebb lakosú 
települések önkormányzatánál és a tízezer főnél kevesebb együttes lakosságszámú települések 
közös önkormányzati hivatalánál a polgármester kinevezheti, más önkormányzatnál, közös 
önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. 



A közös önkormányzati hivatal jegyzőjének kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések 
polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges.  
 
IV. Az önkormányzat hivatala 
 
Új jogintézmény a közös önkormányzati hivatal. Az önkormányzat szerveként a közös 
önkormányzati hivatalt, valamint annak a Mötv. rendelkezése alapján meghatározott hivatalos 
elnevezését SZMSZ-ben szabályozni kell. Célszerű továbbá szabályozni az ügyfélfogadás rendjét, 
az esetleges együttes ülés napirendjeit, az ülés összehívásának, megtartásának rendjét.  
 
V. Az SZMSZ kötelező tartalmi elemei a Mötv. 53. § (1) bekezdése alapján: 
 
A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik: 

1.) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről; 
2.) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról; 
3.) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről; 
4.) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének 

fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről; 
5.) a nyilvánosság biztosításáról; 
6.) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról; 
7.) a rendeletalkotásról és határozathozatalról; 
8.) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről; 
9.) a közmeghallgatásról; 
10.) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól; 
11.) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről; 
12.) a képviselő-testület bizottságairól. 
 
A Mötv. 53. § (2) bekezdése a képviselő-testület tanácskozása rendjének korlátozására ad 
felhatalmazást: A képviselő-testület érdemi tevékenységének elősegítése érdekében 
meghatározhatja az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretet, a hozzászólások 
maximális időtartamát, korlátozhatja az ismételt hozzászólás, indítványozás lehetőségét. 

 
VI. SZMSZ szabályozási kötelezettséget meghatározó egyéb Mötv. rendelkezések 
 

1.) Az évente tartandó ülések számának meghatározása  44. § 
2.) A polgármesteri, alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a polgármester, 

alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén rendelkezés az ülés összehívásának és 

vezetésének módjáról  45. § 

3.) A zárt ülésre az érintett meghívásának kötelező esetei 46. § (3) 

4.) A nyílt szavazás módjának meghatározása 48. § (2)  

5.) A név szerinti szavazás módjának meghatározása  48. § (3) 

6.)  A titkos szavazás tartása módjának meghatározása  48. § (4) 
7.) A személyes érintettség bejelentése elmulasztása jogkövetkezményeinek szabályozása 

8.)  49. § (2) 

9.) A minősített többséghez kötött döntések további tárgyköreinek meghatározása 50. §   

10.) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének módja  51.§ (2) 
11.) A képviselő-testület jegyzőkönyvének az 52. § (1) bekezdésben szabályozottakon kívüli 

tartalmi elemei  52. § (1) n.) 

12.) Az önszerveződő közösségeket megillető tanácskozási jog 53. §(3) 

13.) A lakossági fórumok rendje 53. § (3) 



14.) A bizottságok meghatározása, a bizottságok tagjainak száma, a bizottságok feladata-és 

hatásköre, a bizottságok alapvető működési szabályainak meghatározása 57. § (1) 

15.) Vagyonnyilatkozat vizsgálatát végző bizottság meghatározása 57. § (2) 
16.) A bizottság által benyújtott, illetőleg a bizottság állásfoglalásával benyújtható 

előterjesztések szabályozása  59. § (2)  

17.) Településrészi önkormányzat létrehozása 62. § (1) 
18.) Rendelkezés arról, hogy a képviselő-testület határozatképtelensége vagy határozathozatal 

hiánya esetén a polgármester mely ügyekben hozhat döntést 68. § (2)  
19.) Rendelkezés arról két ülés között a polgármester mely, halaszthatatlan önkormányzati 

ügyekben hozhat döntést 68. § (3)  

20.) A polgármester által felhasználható forrás értékhatárának meghatározása 68. § (4) 
(nemcsak SZMSZ-ben szabályozható) 

21.) Az önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése 84. § (2) 
22.) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 

esetére rendelkezés a jegyzői feladatok ellátásának módjáról. 82. § (3) 
 
VII. Egyéb szabályozási lehetőség illetve kötelezettség: 
 

1.) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai változásaiból eredő módosítási 

kötelezettség 10. § (1), 13. § (1) 

2.) Feladat átvállalása más települési önkormányzattól 12. § (2) 
 
Hatásvizsgálat:  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése értelmében a jogszabály 
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
a.) A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
Kötelező az Mötv. előírásainak megfelelően megalkotni az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát 
meghatározó rendeletet.  
 
b.) Környezeti és egészségi következményei:  
 
Nem értelmezhető.  
 
c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
 
Nem értelmezhető.  
 
d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
ld: a) pont szerint.  
 
e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
Rendelkezésre állnak.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Alaptörvény  
2. Mötv.  



 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Nincs  
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a rendelet – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  
 

(a rendelet – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 
 
 
Monostorpályi, 2014. február 21.  
 
 

Tisztelettel: 
 

Szabó József 
polgármester 

  
 


