Tájékoztató a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Képviselőtestület 2010. novemberi alakuló ülésén kapta a megbízást arra, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően fél éven belül vizsgálja felül
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban:
SZMSZ). A Képviselő-testület a munka elvégzésére 2011. január 31-ig adott határidőt,
azonban ez nem jelenti azt, hogy eddig le is kell zárni a folyamatot, mert a törvényi határidő
csak április elején jár le.
Annak ellenére, hogy a hatályos SZMSZ kifejezetten a saját működést szabályozza és nem
érinti közvetlenül az állampolgárokat, szervezeteket, mégis önkormányzati rendelet, ezért a
módosítása során is alkalmazható a kétfordulós tárgyalási mód.
A hatályos SZMSZ felülvizsgálata során figyelembe vettük:
a) a 2011. január 1-én hatályos önkormányzati törvényt,
b) a Belügyminisztériumnak a felülvizsgálat módszerére kiadott szakmai ajánlását,
c) a Képviselő-testület alakuló ülésén hozott döntéseit,
d) a testületi munka korszerűsítési törekvéseit,
e) a kiszolgáló Polgármesteri Hivatal szervezetének és működésének új szabályozási
irányelveit
A felülvizsgálat eredményeként nem tartjuk indokoltnak az SZMSZ normaszövegének teljes
újraszabályozását, hisz az jól bevált, kiforrott előírásokat, megoldásokat tartalmaz. Ennek
megfelelően a jogszabályi környezet módosulásai, az elmúlt évek tapasztalatai, működési
medellbeli változások és korszerűsítési törekvések (digitális kapcsolattartás és előterjesztés
továbbítás) által indokolt legfontosabb szabályozási elemeket építettük be a módosító rendelet
normaszövegébe.
A fentiek miatt a korábbi szabályok alapvetően nem változtak csak az egyes szakaszok
normaszövege került pontosításra vagy a jogszabályoknak megfelelő pontosításra.
Jelentősebb változások:
a) Mellékletben csak azokat a szabályozási elemeket hozzuk, amelyek valóban a Képviselőtestület SZMSZ-beli döntési kompetenciája. A korábbi rendelkezéssel (jellemzően
határozattal) már eldöntött, vagy nem a Képviselő-testület kompetenciáján múló, de a
szervezettel kapcsolatos információt hordozó elemeket (pl. képviselők névsora) a
függelékekben helyeztük el.
b) Szabályozásra került és dominánssá vált az információ továbbításban a műszaki fejlődés és
digitális technika. Elsősorban takarékossági, de remélten hatékonyság növelést is remélő
megfontolással a képviselőkkel való kapcsolattartás, információ ellátás (előterjesztések
továbbítása, kihirdetett rendeletek, határozatok, jegyzőkönyvek stb.) az internet útján
közvetve (pl. önkormányzati portál) vagy közvetlenül (testületi üléseket előkészítő
informatikai rendszer) történik így a hagyományos küldemények csak vészági megoldásként
továbbíthatók.
c) A nem életszerű vagy az Ötv. rendelkezési miatt nem értelmezhető szabályokat elvetettük.
Ilyen szabály volt pl. az, amikor egy döntési javaslat két vagy több alternatívája közül egyik
sem kapott többséget, látszólag patt helyzet lett és az ülést megszakító bizottsági
egyeztetésnek adott helyet az újraszavazás előtt. Az Ötv. azonban nem ismeri az

eldöntetlenséget. Ha egy határozati javaslat nem kapja meg a többségi igent, akkor
automatikusan elutasító döntés születik.
d) Már korábban is, de az új jogalkotásról szóló törvénynek már nem felel meg az, ha egy
alacsonyabb szintű jogszabály megismétli a magasabb szintű jogforrás rendelkezéseit. Ezek a
rendelkezések kerültek újra szabályozásra. A magasabb szintű jogforrásoknak megfelelés
érdekében hatályon kívül kellett helyezni az alapítvány létrehozására és működésére
vonatkozó még hatályos szabályokat. Ma már az önkormányzat alapítvány nem
létrehozásában nem vehet részt, a meglévő közalapítvány működését pedig magas szintű
jogforrások szabályozzák.
e) Szintén a jogbiztonságot szolgálja ha a jogrend átlátható. Az új jogalkotási törvény jogelve
szerint ha egy jogszabály módosul, akkor a módosító (hatályon kívül helyező) rendelkezés a
hatálybalépéssel végrehajtottá válik és a végrehajtottá válást követő napon hatályát is veszti.
Azonban a módosító jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem
érinti az általa módosított jogszabályi rendelkezés hatályát. E szabály alkalmazása érdekében
a módosító rendelet hatályba lépését követően hatálytalanítja önmagát és mindazokat a még
hatályos rendeleteket amelyek korábban az SZMSZ módosításáról rendelkeztek.
Az SZMSZ felülvizsgálata a rendelet normatív szövegének felülvizsgálatával még nem zárul
le. A következő fél évben szükségessé válik még az elmúlt időszak jogforrásainak
változásából adó és az új bizottsági struktúrát jobban követő hatásköri jegyzék függelékek és
az átruházott hatásköri lista pontosítása.

