
Előterjesztés 
 
Tárgy:  Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2011. (...) önkormányzati 
rendelete az  Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) 
bekezdése szerint a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és 
működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.  A helyi önkormányzati 
választásokat követően indokolt, hogy  a képviselő-testületek az alakuló ülést követő fél éven 
belül vizsgálják felül a szervezeti és működési szabályzatukat. 
 
Az SZMSZ határozza meg a képviselő-testület szerveit, azok feladatait, az átruházott 
hatásköröket, a képviselő-testület  működését érintő részletes szabályokat, a rendes és 
rendkívüli ülések összehívására, levezetésére vonatkozó szabályokat, a minősített többséggel 
eldöntendő ügyek körét. Az SZMSZ-ben meg kell határozni, hogy mely önszerveződő 
közösségek vezetőit illeti meg tanácskozási jog, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét, 
amelyek a lakosság a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, fontosabb döntések 
előkészítésébe való bevonását szolgálják. Az Ötv. előírásai szerint kell az SZMSZ-nek 
tartalmaznia az ülések számát, a bizottságok által előterjesztendő ügyek körét. Szabályozni 
kell a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetére a képviselő-testület összehívása és az ülés vezetése módját. A 
szabályzatnak kell rendelkezni a rendeletek kihirdetésének helyben szokásos módjáról. 
 
2010. március 1-jén hatályba lépett a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM 
rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet), amely minden részletre kiterjedően megfogalmazza 
a jogszabályok szerkesztésére és megszövegezésére vonatkozó új követelményeket. A 
szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatát leginkább érintő új szabály, hogy az IRM 
rendelet megtiltja a magasabb szintű jogszabályok szó szerinti vagy tartalmi idézését, és 
ehelyett – ha a jogalkalmazás megkönnyítése vagy a jogszabály megfogalmazása ezt 
megköveteli – hivatkozást rendel alkalmazni. A hivatkozás formáit is meghatározza 
(rugalmas, merev, általános).  
 
A Képviselő-testület a szervezetére és működésére vonatkozó szabályozást 2003-ban alkotta 
meg, de azóta számos rendelkezése módosult. Az SZMSZ rendelkezései a gyakorlatban 
beváltak, egységesen és áttekinthetően tartalmazták a működés legfőbb szabályait. 
A 2003-ban megalkotott SZMSZ a mindennapi jogalkalmazói munka segítése érdekében, 
több helyen tartalmazta a magasabb szintű jogszabályok (pl. helyi önkormányzatokról szóló 
törvény, államháztartásról szóló törvény) rendelkezéseit annak érdekében, hogy a helyi 
szabályokkal kiegészülve egységes szerkezetbe foglalja a működésre vonatkozó legfőbb 
szabályokat. Az IRM rendelet hatálybelépését követően alkotott jogszabályok nem 
tartalmazhatnak szó szerinti vagy tartalmi idézést, ezért szükséges egy új, az IRM rendeletnek 
( egyúttal a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény  - Jat. - előírásainak ) megfelelő 
SZMSZ megalkotása. 
 
A Képviselő-testület elé terjesztett rendelet-tervezet a fentiekre figyelemmel nem tartalmazza 
azokat a rendelkezéseket, amelyek magasabb szintű jogszabályokban találhatók, hivatkozik 
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azokra. Az új SZMSZ fenntartja a korábban kialakított rendszert, de egy új melléklet 
tartalmazza a képviselő-testület társulás útján ellátott feladatait is.  
 
A Jat. 17. §-a szerint – mely 2011. január 1-jétől hatályos – a jogszabály előkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez, amivel felméri a szabályozás várható következményeit. Az SZMSZ 
megalkotásának hatása 
-Társadalmi, gazdasági, költségvetési: nincs 
-Környezeti, egészségügyi következmények:  nincs 
-Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:   nincs 
-A rendelet megalkotásának szükségessége: a magasabb rendű jogszabállyal való összhang 
megteremtése 
-A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak, az új SZMSZ többlet-igényt nem támaszt.  
 
Kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását és megalkotását. 
 
Tengelic , 2011. március  
 
  


