
A 8. napirendi ponthoz 
Előterjesztés  

 
Napirend: Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés melléklete  
Rendelet-tervezet: az előterjesztés melléklete  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) szabályai szerint 
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. (Mötv. 43. 
§ (3) bekezdés).  
 
Monostorpályi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 4/2014. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet rendelkezik, továbbiakban: SZMSZ.  
 
A következő kérdésekben az SZMSZ felülvizsgálatát az alakuló ülésen el kell végezni: 

– polgármester jogállása (főállású, társadalmi megbízatású), 

– az alpolgármesterek számának, jogállásának meghatározása (főállású, társadalmi   
megbízatású, képviselő, nem képviselő, alpolgármester), 

– a bizottsági szerkezet meghatározása. 
 
A jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzatunkat az előbb ismertetettek végett nem 
szükséges módosítani. Módosítani szükséges annak 1. függelékét, amely az SZMSZ 50. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján: „a választópolgárokkal közvetlen és rendszeres kapcsolatot tartani; a 
képviselők lakosokkal való kapcsolattartása céljából az utcák felosztását az 1. függelék 
tartalmazza, mely a hatékony képviselői munkamegosztás végett került kialakításra, s mely minden 
képviselő számára csupán iránymutatás.„  
 
A rendelet-tervezet mellékletében a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejének meghatározása 
kerülne még módosításra. A szerdai napokon a 18:00 óráig történő ügyfélfogadás nem 
célravezető, mivel négy év alatt alig vették igénybe. Javaslom, hogy inkább a 7:30 órai kezdéssel 
módosítsuk a rendelet-tervezet szerint és szerdai napokon 18:00 óra helyett 16:00 óráig tartson 
az ügyfélfogadás.  
 
Az alábbira módosul a rendelet 5. melléklete:  

 
Ügyfélfogadás: 

 
MUNKANAP                             
 

Hétfő 
 

7.30-12.00 óráig 
 

Kedd 
 

nincs ügyfélfogadás   
 

Szerda 
 

7.30-16.00 óráig 
 

Csütörtök 
 

7.30-12.00 óráig 
 



Péntek 
 

7.30-12.00 óráig - 
 
Az Mötv. ügyfélfogadásra vonatkozó rendelkezésit a 67. § d) pontja határozza meg, amely az 
alábbi:  
 

„67. § A polgármester 
… 
d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására; 

…” 
 
A rendelet-módosítás az előterjesztés melléklete.  
 
A képviselők névsora, valamint a pénzügyi bizottsági tagok névsorát nem kell a szervezeti és 
működési szabályzatban szerepeltetni.  
 
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: 
 
A 2014. október 12-a választás során megválasztott képviselők miatt az SZMSZ módosítása szükséges, az 50. 
§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 1. függeléke.  
 
b.) Környezeti és egészségi következményei:  
 
Nem értelmezhető.  
 
c.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  
 
Nincs.  
 
d.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Mötv. 43. § (3) bekezdés szerint szükséges az SZMSZ módosítása. Az ügyfélfogadási idő módosítása a helyi 
viszonyoknak és gyakorlatnak megfelelően módosul a polgármesteri hivatal tekintetében.  
 
e.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
Rendelkezésre állnak.  
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

- Mötv. 43. § (3) bekezdés   

 
III. A döntés anyagi kihatása:  

Nincs.  
 
IV. Határozat-tervezet:  

Monostorpályi Község Önkormányzat 



Képviselő-Testületének 
…/2014. (…) számú 

Határozata 
 
A Képviselő - Testület   

A Monostorpályi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 

4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálat, annak módosítása válik 

szükségessé.  

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

 
(a határozat – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 
(a rendelet – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. október 17.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

 
 


