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Minősített többség! - rendelet-tervezetre
Egyszerű többség! - határozati javaslatra
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 170/2015.(VIII.18.)
határozatával jóváhagyta a Nemzetgazdasági Minisztérium és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló
Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás).
E határozatban a Közgyűlés egyúttal felkérte a jegyzőt, hogy készítse elő a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának Megállapodásban előírt kötelezettségek
alapján történő módosítását.
A Megállapodás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségeként határozza
meg, hogy szervezeti felépítése kialakításával, ellenőrzési nyomvonalával és belső
eljárásrendjei révén biztosítja a feladatok funkcionális elkülönítését (értékelés,
projektfejlesztés és projektmenedzsment).
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) hatékony és eredményes
végrehajtása érdekében az elfogadott Integrált Területi Program (ITP) megvalósítása kapcsán
az Önkormányzatnak kétféle végrehajtási feladatköre keletkezik: egy program végrehajtási
(program menedzsment) és egy projekt kiválasztási (művelet kiválasztási) feladatkör. Az
Önkormányzat a Megállapodásban vállalta, hogy a két típusú feladatkör ellátására önálló
szervezeti egységeket alakít.
Ennek kapcsán a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása és a szervezeti egységek
feladat-hatásköre áttekintésre került. Az előterjesztésben a Megállapodásban vállalt
feladatkörök (önálló szervezeti egységek) kialakításán túl racionális megfontolásból egyéb
szervezeti változtatásokat is javasolunk. Az új szervezeti struktúra kialakításakor arra
törekedtünk, hogy valamennyi szervezeti egység (osztály) - a jelenlegi felépítéstől eltérően –
bekerüljön valamely igazgatóság alá.
Erre tekintettel javasoljuk, hogy a Polgármesteri Kabineten és a Gondnokságon kívül a
jövőben hat igazgatóság működjön: Gazdasági Igazgatóság, Hatósági Igazgatóság, Jogi
Igazgatóság, Szervezési Igazgatóság, Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság, valamint
a Humánszolgáltatási Igazgatóság. A Hatósági Igazgatóság és a Szervezési Igazgatóság
aljegyzői irányítás alatt állna, ennélfogva a két új igazgatóság létrehozásának nincs
költségvetési kihatása.
Az új szervezeti felállás szerint a Gazdasági Igazgatóság két osztályból állna: Pénzügyi Osztály
és Számviteli Osztály. Az Igazgatóság feladatai közül kikerülnének az informatikai feladatok.
(Az Informatikai Osztály teljes létszámban a Szervezési Igazgatóság alá tartozna.) A Pénzügyi
Osztály létszámát a jelenlegihez képest egy fővel javasoljuk csökkenteni a közfoglalkoztatás
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keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok ellátásának Városfejlesztési és
Üzemeltetési Igazgatósághoz történő átkerülése okán.
A jelenlegi Közigazgatási Igazgatóságból jönne létre a Hatósági Igazgatóság. A Hatósági
Igazgatóság kizárólag hatósági feladatokat látna el és a következő osztályokra tagolódna:
Igazgatási Osztály, Anyakönyvi Osztály, Építési Osztály és az Adó Osztály. Az Igazgatósági
Osztály feladatköre kibővülne a környezetvédelmi, természetvédelmi feladatkörrel, a
fakivágások engedélyezésével, a városi jelképek, valamint a „Szekszárd” név használatának
engedélyezésével, vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladat-és hatáskörökkel, valamint
közlekedési hatósági ügyek intézésével, melyre tekintettel 1 fő létszám növekedést tartunk
szükségesnek.
Az Önkormányzati Osztály a Jogi Igazgatóság alá tartozna, és az Igazgatóságon belül a jogi
feladatok ellátására kialakításra kerülne a Jogi Osztály, az elemzési, értékelési feladatok
ellátására a Controlling Csoport, valamint ehhez az igazgatósághoz tartozna még a
Megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítéseként újonnan kialakításra javasolt Stratégiai
Tervezési Osztály. A Stratégiai Tervezési Osztály a jelenlegi Pályázati és Közbeszerzési Osztály
pályázatíróiból, két műszaki kollégából, egy pénzügyesből és egy kommunikációs referensből
állna. Ennek létszámigénye nincs, más szervezeti egységből kerülnének a munkatársak
átcsoportosításra. Az osztály olyan új feladatokat is ellátna, melyek összehangolt ellátására
eddig nem került sor a hivatalban, főként városmarketing és gazdaságfejlesztési területen.
A Polgármesteri Hivatal szervezetében eddig elkülönült Szálkai Kirendeltség a Jogi Osztályhoz
tartozna, melynek irányítását a Jogi Osztályon a jegyző által e feladattal megbízott
köztisztviselő látná el. A Jogi Osztály kialakításával 2 fő, a Controlling Csoport kialakításával 1
fő létszámemelést javasolunk. A controlling feladatok ilyen módon történő ellátása új elem a
hivatali szervezetben, melytől egyrészt az önkormányzat és intézményei, másrészt az
önkormányzat gazdasági társaságai működésével kapcsolatos döntésekhez szükséges
javaslatok további szakmai megalapozását várjuk. A jogi feladatok ellátása jelenleg a Jegyzői
Titkárságon történik, melyet egy jogász kolléga lát el. A felmerülő jogi problémák
megoldását, szakmai anyagok, szerződéstervezetek elkészítését, ill. véleményezését, a jogi
felvilágosító munkát, a Hivatal szervezeti egységei részéről érkező kérésekre történő jogi
segítségnyújtást egy fő nem tudja kellő hatékonysággal ellátni. Egyfajta specializációra
törekedve egy közbeszerzésekkel, egy pályázatokkal és egy magánjogi szerződésekkel
foglalkozó jogász beállítását javasoljuk, ami két fő létszámbővülést jelentene. Emellett az
Önkormányzati Osztály, a Jogi Osztály és a Stratégiai Tervezési Osztály munkájának
segítésére egy adminisztrátor beállítását is javasoljuk, mely közvetlen igazgatóságvezető
irányítása alá tartozna. Az adminisztrátor - egyebek mellett - az alábbi feladatok ellátásával
tudna besegíteni, ezáltal az érdemi ügyintézőt az adminisztrációs feladatok ellátása alól
tehermentesíteni:
-

jegyzőkönyv írásban közreműködés,
3
204elot

-

jegyzőkönyvek szkennelése, másolása, Tolna Megyei Kormányhivatalhoz történő
továbbítása,
ügyiratkezelési feladatok ellátása,
közgyűlési, bizottsági, társulási tanácsi, nemzetiségi önkormányzati előterjesztések
fénymásolása,
közgyűlési, bizottsági, társulási tanácsi, nemzetiségi önkormányzati határozatok
nyilvántartásának készítése, átadás-átvételről szóló dokumentálás,
támogatási megállapodások kötéséhez szükséges adminisztráció bonyolítás, a www.
kozpenzpalyazat.gov.hu oldalra történő feltöltés,
rendeletekhez, szabályzatokhoz kapcsolódó megismerési nyilatkozatok kezelése stb.

Ez egy fő plusz létszámot jelentene, ami nagyban elősegítené, hogy az Önkormányzati
Osztály a törvényi határidőknek (pl. jegyzőkönyvkészítés) eleget tudjon tenni és ne kerüljön
sor határidő túllépésekre.
A Szervezési Igazgatóság az Informatikai Osztályból, Ügyviteli Osztályból, valamint a
Közbeszerzési Osztályból kerülne kialakításra. Ehhez az igazgatósághoz kerülne a
humánpolitikai referens is, aki közvetlenül az igazgatóságvezetői feladatokat is ellátó
aljegyző alá tartozna.
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósághoz a Városfejlesztési és Üzemeltetési
Osztály, illetve ez alá betagolva a Zöldfelület-karbantartó Csoport; a Városigazgatási és
Rendészeti Osztály tartozna.
A városüzemeltetés hatékonyságának növeléséhez közvetlen intézkedéseket tartunk
szükségesnek. A városüzemeltetési feladatellátás területén gyors és hatékony beavatkozást,
ugyanakkor tervszerű munkát tenne lehetővé egy rögtön mozgósítható csapat a
közterületeken és az intézményekben elvégzendő feladatok számára. A Zöldterületkarbantartó Csoport (Zöld Kommandó) rendes munkaidőben dolgozó, nem
közfoglalkoztatottakból álló összesen 40 fős állománnyal állna fel. A Polgármesteri Hivatal
állományába tartozó új egységet a tervek szerint legalább két csoportba osztva javasoljuk
alkalmazni a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályon belül.
Kimutatásaink szerint a 2014. évben a szerződött partnerekkel elvégeztetett munkákért
bruttó 232 149 650,- Ft-ot fizetett ki önkormányzatunk, ami 129 fő szakmunkás, vagy 150 fő
segédmunkás teljes bérköltségét fedezné. Ha ebből az összegből levonásra kerül a LIÁN Kft.
által végzett munkákra kifizetett összeg – ugyanis a szerződésük még három évig él, - akkor a
számok alakulása a következő: 63 440 000,- Ft a kivitelezésekre fordított összeg, ami 35 fő
szakmunkás, vagy 41 fő segédmunkás teljes bérköltségét fedezné.
A karbantartók létszámának javasolt megemelése esetén a közterületek karbantartásához,
üzemeltetéséhez szükséges nélkülözhetetlen eszközök (fűnyírók, kaszák, járdatakarító gép,
lombgyűjtő, stb.) beszerzése is indokolt. A Zöldfelület-karbantartó Csoport 40 főből állna, a
csoport vezetését csoportvezetőként kiemelt két fő látná el, teljesen függetlenül a
közfoglalkoztatottak irányításától. A csoport létszáma hatékonysági szempontokat
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figyelembe véve nem a közfoglalkoztatott létszámból, hanem pályázat útján kerülne
feltöltésre.
A Humánszolgáltatási Igazgatóság változatlan felállásban két osztállyal működne: Szociális
Osztály, Humán Osztály. A megbízási szerződéssel foglalkoztatott adminisztrátor kinevezése
folytán a Szociális Osztályon dolgozók létszáma 1 fővel növekedne.
A Polgármesteri Kabineten kerülne ellátásra - a Megállapodásban foglaltaknak megfelelve az értékelési feladatkör. A Kabinet létszáma a TOP értékelő munkatárssal 4 főre bővülne.
A Gondnokság önálló szervezeti egység lenne és a jövőben közvetlenül a polgármester
irányítása alá kerülne. Az ellátandó feladatokra tekintettel a Gondnokság létszáma
tekintetében egy fő (sofőr) létszámbővítést javasolunk.
A belső ellenőr és a főépítész a jelenlegi szabályozástól eltérően egyetlen szervezeti
egységhez sem tartozna, a belső ellenőr közvetlenül a jegyző alatt állna, a főépítész pedig a
jegyző, illetve a polgármester irányítása mellett látná el feladatait.
A fentiekben javasolt szervezeti változások érintik egyrészt a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet Polgármesteri Hivatal belső
szervezeti egységeinek tagozódását szabályozó rendelkezését, másrészt Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát (Ügyrend és
munkarend), mely a hivatkozott önkormányzati rendelet 7. függelékét képezi.
Az előterjesztés az önkormányzati SZMSZ, valamint a hivatali SZMSZ módosításán túl a
nemzetiségi önkormányzatok tagjainak felsorolását tartalmazó 2. függelék módosítására is
javaslatot tesz, a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai számának csökkenésére
tekintettel.
A rendelet-tervezethez külön indokolás is készült, melyet az előterjesztéshez csatoltunk.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként
állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve
ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1) – (2) bekezdésében
foglalt előírásnak az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk,
melyet tájékoztatásul szintén csatolunk az előterjesztéshez.
Az áttekinthetőség érdekében az előterjesztésben piros színnel kerültek jelölésre az új
rendelkezések, és áthúzással a hatályon kívül helyezendő előírások.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést tárgyalja meg, a módosító rendelet-tervezetet,
valamint a határozati javaslatot fogadja el.
Szekszárd, 2015. szeptember 22.
Ács Rezső
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
hatályon kívül helyezi a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. függelékét, és helyébe e határozat 1.
mellékletét képező 2. függelék lép.
2. Az SZMSZ 5. függelék 1. pontjában a „nem a közgyűlés tagjai közül megválasztott
alpolgármester” szövegrész helyébe a „közgyűlés tagjai közül megválasztott alpolgármester”
szöveg lép.
3. A Közgyűlés jóváhagyja az SZMSZ 7. függelékét képező Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend)
előterjesztés melléklete szerinti módosítását.

Határidő: 1.-2. pont tekintetében: 2015. szeptember 23.,
3. pont tekintetében: 2015. október 1.
Felelős: Dr. Varga Katalin jegyző
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…./2015.(…) határozat 1. melléklete

„2. függelék a 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelethez

A nemzetiségi önkormányzat és tagjai

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

1.
2.
3.
4.

Dr. Józan-Jilling Mihály
Farkas Pál Györgyné
Heinek Ottó
Töttős Gábor

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1. Ifj. Kovács György
2. Kovács György
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…./2015. (…..) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(t e r v e z e t)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de)
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint
Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: R.) 31. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelettervezet előkészítése, véleményezése:)
„c) A tárgyban szükséges érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel az egyeztetést,
valamint a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását a Polgármesteri
Hivatal végzi.”
2. § Az R. a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § (1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek
keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek,
szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az
önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus
levélcímen.
(2) A rendelet-tervezetet hirdetmény formájában az önkormányzat honlapján közzé kell
tenni úgy, hogy a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon
rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.
(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a
rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.
(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a
véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a
véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail
címét legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni kell. A (2)
bekezdés szerinti hirdetményben erről és az egyéb adatvédelmi előírásokról az érintetteket
előzetesen tájékoztatni kell.
1

(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(6) A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok értékelését
az előterjesztésbe beépítve terjeszti az illetékes szakbizottság, valamint a közgyűlés elé.
(7) A beérkezett és feldolgozott véleményről, annak figyelembe vételéről, mellőzéséről vagy
elutasításáról a véleményt adót az általa megjelölt e-mail címen a közgyűlés döntését követő
öt munkanapon belül értesíteni kell.
(8) Nem kell véleményezésre bocsátani:
a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló,
c) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,
d) a helyi adókról szóló,
e) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről szóló,
f) a rendkívüli közgyűlési ülés napirendjén szereplő
rendelet-tervezeteket.”
3. § Az R. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyző köteles jelezni a Közgyűlésnek, a bizottságnak, a polgármesternek, a települési
nemzetiségi önkormányzat elnökének, a társulási tanács elnökének, ha a döntés előkészítése
során, illetve a döntés meghozatalakor jogszabálysértést észlel.
A törvényesség betartása érdekében valamennyi előterjesztés csak a jegyző törvényességi
ellenőrzését követően terjeszthető a Közgyűlés, a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete, illetve a bizottságok és a társulási tanács elé.”
4. § Az R. 49. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A képviselő részére feladatai ellátásához a Polgármesteri Hivatal ügyviteli segítséget
nyújt.”
5. § Az R. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bizottság, az elnök javaslatára, saját tagjai közül elnökhelyettest választ. Az
elnökhelyettes, az elnök akadályoztatása esetén, annak teljes hatáskörét gyakorolja.”
6. § Az R. 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgármesteri Hivatal a következő belső szervezeti egységekre tagozódik:
a) Gazdasági Igazgatóság
1. Pénzügyi Osztály,
2. Számviteli Osztály,
b) Hatósági Igazgatóság
1. Igazgatási Osztály,
2. Anyakönyvi Osztály,
3. Építési Osztály,
4. Adó Osztály,
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c) Jogi Igazgatóság
1. Önkormányzati Osztály,
2. Jogi Osztály
2.1. Szálkai Kirendeltség
3. Stratégiai Tervezési Osztály
4. Controlling Csoport
d) Szervezési Igazgatóság
1. Informatikai Osztály,
2. Ügyviteli Osztály,
3. Közbeszerzési Osztály,
e) Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
1. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály,
1.1. Zöldfelület-karbantartó Csoport,
2. Városigazgatási és Rendészeti Osztály,
f) Humánszolgáltatási Igazgatóság
1. Szociális Osztály,
2. Humán Osztály,
g) Polgármesteri Kabinet
h) Gondnokság.”

7. § Az R. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselőket és a települési nemzetiségi önkormányzat képviselőit a polgármester, az
alpolgármester, a jegyző, az aljegyzők, valamint a jegyző utasítására a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői kötelesek soron kívül fogadni.”
8. § Az R. 10. § (2) bekezdésében az „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az
„alpolgármester” szöveg, 33. § (4) bekezdésében az „alpolgármestereknek” szövegrész
helyébe az „alpolgármesternek” szöveg, 37. § (1) bekezdésében és 38. § (1) bekezdésében az
„alpolgármesterek” szövegrész helyébe az „alpolgármester” szöveg, 40. § (1) bekezdésében
és 41. § (1) bekezdésében az „alpolgármesterekhez” szövegrész helyébe az
„alpolgármesterhez” szöveg, 44. § (1) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében az
„alpolgármesterek” szövegrész helyébe az „alpolgármester” szöveg, 53. § (1) bekezdésében
a „bizottság ülésének jegyzőkönyveire – e §-ban, valamint a rendelet 18. §-a (2)-(4)
bekezdésének és 34. §-a (2) bekezdésének kivételével - Közgyűlés” szövegrész helyébe a
„bizottsági ülések jegyzőkönyveinek tartalmára – e §-ban, valamint a 18. § (2)-(4)
bekezdésében foglaltak kivételével - a Közgyűlés” szöveg lép.
9. § Hatályát veszti az R. 13. § (6) bekezdése.
10. § Ez a rendelet 2015. október 1-jén napján lép hatályba.
Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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INDOKOLÁS
Általános indokolás

A Nemzetgazdasági Minisztérium és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között
létrejött, a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6.
Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatról szóló Megállapodásban
vállalt kötelezettség teljesítésével összefüggésben szükséges a Polgármesteri Hivatal
szervezeti felépítésében néhány változtatás, mely indokolttá tette a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
módosítását.
A rendeletmódosítás ezen kívül további, jogszabályváltozások és jogalkalmazói tapasztalatok
által indokolt módosításokat, szervezeti változtatásokat is tartalmaz.
Részletes indokolás
1. §-hoz:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ának 2013. január 1.
napjától történő hatályon kívül helyezésével megszűnt az önkormányzatok képviselőtestületeinek arra vonatkozó felhatalmazása, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az
általa megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait
rendeletben állapítsák meg.
A lakosság szélesebb körét érintő rendelet-tervezetek esetében fontosnak tartjuk, hogy az
érintetteknek legyen lehetősége arra, hogy az önkormányzati rendeletek előkészítése során
kifejezhesse véleményét, észrevételeit, javaslatait a készülő helyi rendelettel kapcsolatban.
Ezért a korábbi szabályozáshoz hasonlóan javasoljuk a rendelet-tervezetek kötelező
társadalmi egyeztetésre bocsátásának visszaállítását, s ennek megfelelően az R. 31. § (1)
bekezdés c) pontjának módosítását.
2. §-hoz:
E szakasz a társadalmi egyeztetésre bocsátás szabályaira tesz javaslatot, mely az előző
ciklusban folytatott gyakorlaton, illetve a korábbi tapasztalatokon alapul.
3. §-hoz:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés k)
pontja értelmében a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának rendelkeznie
kell a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről.
Az ezzel kapcsolatos szabályozást az R. 47. § (3) bekezdése tartalmazza. A rendelet-tervezet
az előterjesztések törvényességi ellenőrzésével összefüggő kiegészítésre tesz javaslatot.
4. §-hoz:
E szakasz a Polgármesteri Hivatal önkormányzati képviselő részére történő segítségnyújtását
pontosítja.
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5. §-hoz:
A bizottság elnökhelyettesére vonatkozó szabályt tartalmazza összhangban a törvényi
szabályozással.
6. §-hoz: A Polgármesteri Hivatal belső tagozódásának módosítására tesz javaslatot a
racionálisabb feladatellátás érdekében, a 2014-2020 közötti időszak Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának
végrehajtási feladatról szóló Megállapodásban foglaltaknak is megfelelve.
7. §-hoz:
E szakasz a képviselői megkeresések megváltozott rendjéhez igazodó módosítást tartalmaz
összhangban a tárgykörben kiadott 2015. augusztus 18. napjától hatályos polgármesteri és
jegyzői együttes utasításra, mely, valamennyi képviselő részére elektronikusan megküldésre
került.
8. §-hoz:
Az SZMSZ-ben több helyen alpolgármester helyett alpolgármesterek megnevezés szerepel
függetlenül attól, hogy jelenleg egy főállású alpolgármester van. Elsősorban ennek
korrigálását tartalmazza szövegcserés módosító rendelkezés formájában.
9. §-hoz:
E szakasz a zárt ülés meghívottjához kapcsolódó hatályon kívül helyező rendelkezést
tartalmaz a fennálló gyakorlathoz igazodóan.
10. §-hoz:
A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik.
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A lakosság számára a rendelet-tervezetek
társadalmi egyeztetésre bocsátásával lehetőséget nyújt arra, hogy az önkormányzati
rendeletek előkészítése során kifejtsék véleményüket, biztosítva ezzel is, hogy az
életviszonyoknak megfelelő helyi rendeletek születhessenek.
Az előterjesztésben kimunkált szervezeti változással összhangban javasolt létszámemelés az
önkormányzat költségvetését jelentős mértékben megterheli.
b) Környezeti, egészségi következményei:
Nem releváns.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítása a szervezeti változást
követő munkaköri leírások módosítása folytán kis mértékben növeli az adminisztratív
terheket.
d) Egyéb hatása: nincs
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött megállapodásban foglaltak
végrehajtása, valamint a fennálló gyakorlattal való összhang biztosítása érdekében szükséges
a rendeletmódosítás. A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása az Önkormányzat
kötelezettségszegését eredményezi és a megállapodás felmondását vonhatja maga után.
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi, személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
megteremtéséről az Önkormányzat költségvetésében gondoskodni kell.
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