
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgya: a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

Készítette: dr. Szabó Tímea, jegyző 

Előterjesztő: Pék László, polgármester 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt 

követő ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendeletét.  

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról a 12/2013. (X.04.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiban: SZMSZ) szól. Az SZMSZ már az Mötv. szabályai szerint készült, így 

annak jelenleg csak kisebb mértékű módosítása javasolt az alábbiak szerint: 

- A testületi ülések helye eddig szabályozásra nem került az SZMSZ-ben, azok 

értelemszerűen az Önkormányzat székhelyén kerültek megtartásra, előfordult azonban, 

tipikusan együttes ülések tartásakor, hogy a Képviselő-testület nem a székhelyén, hanem 

például a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén ülésezett. Célszerű e 

gyakorlatot az SZMSZ-ben is szabályozni. 

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/004/002-11/2014. számú levelében felhívta a 

figyelmet arra, hogy a jegyzőkönyv, mint közokirat közhitelessége biztosítása érdekében a 

polgármester és a jegyző aláírásán túl szükséges, hogy további formai követelményeknek is 

megfeleljen: konkrétan biztosítani kell, hogy az megváltoztathatatlan, elválaszthatatlan 

legyen. A Kormányhivatal e levélben a jegyzőkönyvek összefűzésére több megoldást is 

javasolt, továbbá azt is, hogy a jegyzőkönyv összefűzésének módja az SZMSZ-ben kerüljön 

szabályozásra. Az ennek való megfelelést szolgálja az SZMSZ 21. §-ának kiegészítése az 

általunk eddig is alkalmazott összefűzési módszerrel. 

- A rendelet tervezetek társadalmi egyeztetésre való bocsátásának, és ennek szabályozásának 

követelménye megszűnt, így e rendelkezések hatályon kívül helyezése javasolt. 

 

RENDELET TERVEZET 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

…/2014. (….) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.04.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 



1.§ Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.04.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

SZMSZ)13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A Képviselő-testület az üléseit az Önkormányzat székhelyén tartja. Indokolt estben, így 

különösen együttes testületi ülés esetén, sürgősség vagy célszerűség okán a Képviselő-testület 

ülése az Önkormányzat székhelyétől eltérő helyre, így különösen a Kővágóörsi Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelyére is összehívható. Az összehívásra, a meghívó és az 

előterjesztések kiküldésére, a meghívó közzétételére, a sürgősségre, valamint a rendkívüli 

ülésekre vonatkozó szabályokat a székhelytől eltérő helyre összehívott ülések esetén is 

alkalmazni kell.”  

 

2. § Az SZMSZ 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A jegyzőkönyvek megváltoztathatatlanságát oldalainak összefogásával –így különösen  

az oldalak összefűzésével, és az összefűzést biztosító kapocsra való etikett címke 

ragasztásával, továbbá az etikett címke oly módon való lebélyegzésével, hogy a 

bélyegzőlenyomat egy része a címkére, másik része a jegyzőkönyv lapjára kerüljön - kell 

biztosítani.”  

 

3.§ Hatályát veszti az SZMSZ 9-12. §-a. 

 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

              Pék László                      dr. Szabó Tímea 

             polgármester                     jegyző 

 

A kihirdetés napja: ……….. 

         dr. Szabó Tímea 

                 jegyző 

 

INDOKOLÁS 

Az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő 

ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. 

Ez alapján jelen tervezet elfogadásával a Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének tesz 

eleget.  

Az ülések helyének meghatározásával az eddig is alkalmazott gyakorlat kerül beépítésre az 

SZMSZ-be.  

A jegyzőkönyvek összefűzési módjának meghatározása a gyakorlatban jelentős változást nem 

jelent, hiszen e módszert eddig is alkalmaztuk. 

A társadalmi egyeztetésre bocsátásra vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezése kapcsán 

megjegyzem, hogy ez a Hivatal adminisztrációs terheit csökkenti, továbbá azt is, hogy 2013. 

január 1-je óta egy esetben sem érkezett vélemény a társadalmi egyeztetésre bocsátott 

tervezetekhez.  

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A tervezett elfogadásával a Képviselő-testület már az alakuló ülésen eleget tesz jogszabályi 

kötelezettségének. A módosítások a gyakorlatban jelentős változást nem eredményeznek: az 

ülések helyszíne eddig sem mindig az Önkormányzat székhelye volt, és a jegyzőkönyveket 



eddig összefűztük. A társadalmi egyeztetés megszűnése a Hivatal adminisztrációs terheit 

csökkenti.  

 

Kővágóörs, 2014. október 15.    

        Dr. Szabó Tímea 

      jegyző 

 

 

 

 


