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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s

az önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet-tervezethez

A  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  (Jat.)  18.  §   (1)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  az
önkormányzati rendeletek el készít je (a jegyz ) köteles a rendelet-tervezethez indokolást f zni.
A beterjesztett rendelet-tervezet un. „bels ” jogszabály, amely csak közvetve érint állampolgári jogokat és
kötelezettséget, mert az önkormányzat szervezetére, így az önkormányzati jogokat gyakorló képvisel -testület
és szervei, a polgármester, a bizottságok és a polgármesteri hivatal ködésének szabályait, eljárási rendet
állapít meg.
A magyar jogrendszer Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja mondja ki, hogy az önkormányzat
maga alakítja ki saját szervezetét és állapítja meg m ködési szabályait. Az Ötv. több pontja is meger síti
ezen  jogát  a  képvisel -testületnek,  ami  nem  csak  jog,  hanem  kötelezettség  is,  így  a  Jat.   5.   §    (4)
bekezdésében rögzítettek értelmében, a felhatalmazás alapján az adott tárgykörben a felhatalmazás
jogosítottja köteles a jogszabály megalkotására.
A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat
képvisel -testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az önkormányzati
rendelet megalkotására,  (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésén
írtakat alkalmazva) származékos jogalkotói hatáskör feltüntetését,  az önkormányzat feladatkörét meghatározó szabályokat
(az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése  a) pontja), (az Ötv. 8. § (1) bekezdése) -településtisztasági feladat-, (a
Hgt. 23. §), az (IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében és az 58. § (1) bekezdésében írtakat betartva), továbbá az
önkormányzat szervezeti és m ködési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok -
Ügyrendi, Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság - véleményének kikérését
foglalja magába.
Tekintettel arra, hogy a Jat. 8. § (2) bekezdése kimondja többek között, hogy nem lehet módosítani a jogszabály
megjelölését, a rendelet bevezet  részét, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba-léptet  rendelkezését, ezért a
hatályban lév  helyi rendeletek módosítása során az új egységes szerkezet  rendeletek alkotása felel meg a
jogszabályi követelményeknek.
Az önkormányzati rendelet-tervezet összeállítása során figyelembe vettem a jogszabályszerkesztésr l szóló
61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglaltakat. A helyi rendelet nem tartalmazhat központi
jogszabályhelyeket, arra való utalást, ami nem könnyíti  meg annak lakosság körében való alkalmazását,
hiszen nem várható el, hogy egy adott helyi jogszabály központi megfelel jét ismerje és alkalmazza az
állampolgár, amikor értelmezi teend it, a magatartási szabályokat.
A rendelet- tervezet el zetes hatásvizsgálata alapján helyi közösségre mint helyi társadalomra gyakorolt hatását
tekintve:

- a lakosság közügyekbe való bevonása (pl. önkormányzati rendelet-tervezetek el készítésébe való
bevonás, helyi népszavazás, népi kezdeményezés lehet sége),

- a lakosság számára közszolgáltatások biztosítása (pl. köztisztaság terén a szilárdhulladék szállítása,
a kéménysepr -ipari közszolgáltatás, a vezetékes ivóvíz ellátás, stb.)

- a kötelez  feladatok végrehajtása: oktatás- nevelés, szociális alap- és szakellátás (intézményi,
iskola, óvoda, és szociális otthonban folyó ápolási feladatok ellátása hatáskör átruházással és feladat
átadással a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába bevitt ellátási forma) beváltotta a hozzá

zött reményeket, hiszen nem csökkent az intézményben folyó ellátások színvonala, ugyanakkor
alacsonyabb költségkihatása révén gazdaságosabb az önkormányzat számára a kiegészít
támogatás csökken  összege.

E rendelet-tervezetnek a helyi közösségre gazdasági szempontból való kihatása csekély ugyan, de
átfedésekkel, az önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó, a képvisel -testületet megillet  és általa
szerveire és társulásaira, vagy kistérségi társulásra átruházott feladatok végrehajtása eredményes azzal, hogy a
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központi költségvetésb l való kedvez bb finanszírozás okán több normatívához jutva kevesebb
önkormányzati saját forrást igényel.

R é s z l e t e s  i n d o k o l á s

A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat
képvisel -testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az önkormányzati
rendelet megalkotására, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, valamint
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, a 8. §-ában és a 18. §
(1) bekezdésében valamint a 47. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az érintettek
véleményének kikérése mellett.

1. § - 2. §

A fent írtak szerint rögzíti az önkormányzat képvisel -testülete azonosító adatait, a feladat- és
hatáskörének ellátási módját.

3. §

E szakaszban található az a felsorolás, miszerint a képvisel -testület mely szervei gyakorolják az
önkormányzat képvisel -testületét megillet  feladatok ellátását.

4. §

A képvisel -testület által szerveire és  a kistérségi társulásra átruházott feladatokat e rendelet 14. függeléke
sorolja, összefoglalva más tárgyú önkormányzati rendeletbe foglalt feladatokat, így az a kötelezettség, hogy
feladat átadására rendeleti úton valósulhat meg az teljesül.

5. § - 6. § - 7. §

A képvisel -testület alakuló ülésének lebonyolítását foglalja magában, a tisztségvisel k megválasztását és az
újonnan felálló képvisel -testület elé a polgármester által beterjesztett gazdasági program tartalmát írja
körül.

8. §

A települési képvisel  jogait és kötelezettségeit részletezi. A rendelet 3. függeléke tartalmazza a helyi
képvisel k névsorát.

9. §

A megválasztott tisztségvisel k tisztségükkel összeférhetetlen tevékenységek végzése kivizsgálására a
képvisel -testület az Ügyrendi Bizottságát bízta meg, melyet e szakaszba foglalt.

10. § - 21. §

A képvisel -testület m ködésének szabályait tartalmazza,
- a 10. § a képvisel -testület éves munkatervében foglaltakat (a napirend tárgyát, el adóját, az el készítésben

résztvev k és az ülésre tanácskozási meghívottak körének leírása),
- a 11. § a képvisel -testület üléseinek összehívása szabályait (az ülés elnöke a polgármester, akinek

akadályoztatás esetén az ülés összehívása joga az alpolgármestert illeti meg)
- a 12. § a képvisel -testület üléseire szóló meghívó tartalmát (az ülésre szavazati és tanácskozási joggal

meghívottak tájékoztatását szolgálja a képvisel -testület elé kerül  napirendi pontokról, el adójukról),
- a 13. § a képvisel -testület ülésének vezetési rendjét (a polgármester tartós távollétének definiálása és

távollétében az alpolgármester feladatának meghatározása, az ülés vezet jének kötelezettségei és joga
gyakorlásának szakaszba foglalását tartalmazza),



- a 14. § az ülésre beterjesztett napirendi ponttól a döntéshozatali eljárásig tartó folyamatot mutat be (a képviseleti
jog gyakorlása egy- egy el terjesztés napirendi pontra vétele vagy arról való levétel joga),

- a 15. § az el terjesztés fogalmát, tartalmi és formai megjelenítés szabályait (a döntéshozók számára összehasonlító
adatok, elemzések, hatásvizsgálatok, egyéb ismeretek, korábban meghozott testületi döntések kihatásai, a
jogszabályok adta lehet ségek, annak korlátai, költségvetésre gyakorolt hatása, társadalmi, gazdasági
viszonylatok bemutatása) rögzíti,

-  a  16.  §  az  ülésen  el terjeszthet szóbeli kiegészítés lehet ségét (az írásban kiadott el terjesztéshez annak
benyújtója által plusz információ, ami a döntéshozatalt segíti el ) biztosítja,

-  a  17.  §  az  ülésen kérdés formájában elhangzó felvetések, arra adandó válasz id tartama (egyrészt az ülések
elhúzódását, a felesleges ismétlések el fordulásának elkerülése érdekében a felszólalók hozzászólásának
id kerete szabályai bevezetése, másrészt az írásban kiadott el terjesztések világossá tételéhez a
döntéshozók által olyan felvetés, amelyre adott válasz egyértelm vé teszi a kérdés feltev  számára a
döntést,

- a 18. § a kiadott írásos el terjesztés feletti vita szabályait tartalmazza (érvek és ellenérvek összevetése
id keretbe foglalása az írásban kiadott el terjesztésben foglaltak megvitatása döntéshozatal el tti
javaslatok összevetése a kiadott határozati javaslattal),

- a 19. § a döntéshozatal szabályait rögzíti (a nyílt ülés, a zárt ülés, a név szerinti szavazás, a titkos szavazás
lehet ségeit és annak lebonyolítása rendjét foglalja magában),

-  a  20.  § a határozat hozatali eljárás és a határozat jelölését foglalja magába (a képvisel -testület döntését
határozatba foglalja, melyben foglaltak betartása az érintettek számára kötelez , ennek tartalmi és formai
követelményeit írja le),

- a 21. § a képvisel -testület által hozott határozatok nyilvántartását szabályozza (annak visszakereshet sége
és az abban foglaltak végrehajtásáról szóló lejárt határidej  határozat végrehajtására szóló beszámoló
benyújtására szolgál, melynek tartalmát rögzíti e szakasz).

22. § - 23. §

Az önkormányzati rendeletalkotás szabályait foglalja magában,
- a 22. §  az önkormányzati rendelet alkotása kezdeményezésére jogosítottak körét írja le, a benyújtás

szabályait és újdonságként a 2011. július 1. napján hatályba lép  új rendelkezés lehet séget terem a helyi
választópolgárok önkormányzati rendeletalkotás el készítésébe való bevonására, melynek módját az (5)-
(6) bekezdés szabályozza),

- a 23. § az önkormányzati rendeletek kihirdetési és nyilvántartási szabályait rögzíti akként, hogy a helyben
szokásos módok  mellett több lehet séget is teremt a helyi társadalom tagjai számára a norma
megismerésének lehet ségére, a nyilvántartás pedig a visszakereshet ségen túl szintén a tájékozódást is
szolgálja.

24. §

A képvisel -testület ülésén jegyz könyv készül, amely több cél is szolgál, melynek tartalmára vonatkozóan
rögzít szabályokat ezen szakaszba a jegyz könyv készítésére kötelezett számára, amely egyrészt az ülésen
hozott döntések törvényességének felülvizsgálatát, másrészt a határozatokba foglaltak végrehajtását,
harmadrészt a nyilvántartások vezetését és nem utolsó sorban a helyi közösség tájékoztatását szolgálja.

25. § - 26. § - 27. §

A képvisel -testület bizottságainak feladat- és hatáskörét rögzíti,
- a 25. § a képvisel -testület bizottságainak létrehozása körülményeit szabályozza, benne az állandó

bizottságok körét és a létre hozható ideiglenes bizottság alakításának el írásait,
- a 26. § az Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköreit írja le, benne azokat a feladatokat, amelyben a képvisel -

testület elé kerül  el terjesztések benyújtásában, majd annak végrehajtásában közrem ködik, véleményt
nyilvánít, csak egyetértésével terjeszthet  be rendelet-tervezet,

- a 27. § a Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörét szabja meg,
hasonlóan az Ügyrendi Bizottsághoz, hiszen szintén véleményezési, ellen rzési és közrem köd i
feladatok végrehajtásával bízza meg a képvisel -testület és a pénzügyi tárgyú rendelet-tervezetek
beterjesztésekor egyetértési joggal ruházta fel.



28. § - 29. § 30. §

A Polgármester, az Alpolgármester és a Jegyz  önkormányzati  feladat és hatáskörét rögzíti,
- a 28. § a polgármesterre átruházott feladatokat határozza meg, az Ügyrendi Bizottság feladatkörébe

tartozó összeférhetetlenségi, fegyelmi, kártérítési és a polgármester lemondásával összefügg  eljárások
lefolytatását szabályozza, továbbá a polgármester távolléte, pl. a szabadsága kivétele eljárását és a
polgármesteri hivatalban tartott félfogadási idejét írja el ,

- 29. § az alpolgármester azon feladatait foglalja magában, amely a polgármester távolléte alatt általa
elvégzend  helyettesít i feladat,

- a 30. § a jegyz  mint a polgármesteri hivatal vezet je ezen tisztségével összefügg  feladatait rögzíti.

31. §

A Polgármesteri Hivatal m ködési szabályait foglalja keretbe, annak szervezeti felépítését (szervezeti egységeit),
a polgármesteri hivatal alapító okiratában feltüntetett feladatok ellátásának módját, az alkalmazható
informatikai rendszerek feltüntetésével, a képvisel -testület által határozatával jóváhagyott polgármesteri
hivatal szervezeti és m ködési szabályzatában foglaltak betartásával való végrehajtása rendje, a
szabályzatok szerint.

32. §

Az önkormányzat adott évi költségvetési rendelete el készítése és alkotásának folyamata szabályait rögzíti, a
közmeghallgatás és a két fordulós eljárási rend leírásával, a bizottságok feladatainak részletezésével,
valamint utalást a településen közszolgáltatást végz kkel kötött szerz désben foglaltakra és a polgármesteri
hivatal szervezeti és m ködési szabályzata 2. melléklete szerinti Pénzügyi Ügyrendben meghatározott
feladat-ellátási módozatra.

33. §

Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a képvisel -testület határozatával jóváhagyott
polgármesteri hivatal szervezeti és m ködési szabályzata 2. mellékleteként csatolt Pénzügyi Ügyrendje
rögzíti és a polgármesteri hivatal m ködésére irányadó 31. § (7) bekezdés f) pontjában írt módon tartja
nyilván az önkormányzat vagyona feletti  szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

34. §

Az önkormányzat együttm ködésére vonatkozó rendelkezés utal az önkormányzati feladat-és hatáskör
képvisel -testület által átruházott hatáskörben való ellátása módjára a Csongrádi Kistérség Többcélú
Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásában rögzített feladatokra, melyet az önkormányzati rendelet
2/c) melléklete tartalmaz. A könnyebb eligazodást segíti az önkormányzati rendelethez csatolt 7. függelék,
amely a fenti Társulási Megállapodást foglalja magában, míg a további Társulási Megállapodásokat a 8.
függelék tartalmazza.

35. §

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályozását foglalja össze az önkormányzati rendelet ezen
szakaszában, mellyel bevonja a helyi választópolgárokat a közügyek gyakorlásába azzal, hogy a
kezdeményezés eljárás rendjét megadja.

36. §

A közmeghallgatás mint lakossági fórum komoly szerepet tölt be az önkormányzati szabályozásban, hiszen a
két fordulós költségvetési rendelet alkotási eljárásban fontos szerep jut a településen él k vélemény-
nyilvánításának, melynek szabályait tartalmazza ezen szakasz, valamint a testület ülésén készült
jegyz könyv tartalmi elemeit.



37. §

A falugy lés mint sajátságos falusi kapcsolattartási forma lehet ségér l, eljárási szabályok alkalmazásáról
való rendelkezés szerepel ezen szakaszban.

38. §

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet-tervezet hatályba
léptetése id pontja helyét és a hatályba lépésre utaló szöveget. A jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között „kell
id ” áll rendelkezésre, mivel  felkészülést nem igényel az érintettek számára, hiszen ez a rendelet-tervezet az
önkormányzat un. „bels  normája”. A rendelet-tervezet hirdetményben való közzététele biztosított volt,  iránta a
település lakossága részér l érdekl dés nem mutatkozott. A rendelet hatályba léptetése feltételhez nem kötött,
határozott id pontjaként: 2012. április 01. napját az is  indokolja,  hogy a rendelet-tervezet kihirdetésében és a
hatályba léptetésében  igazodik a jogelvekhez.  A rendelet az önkormányzat honlapján és a közadattárban
elérhet , a községi könyvtárban és a hivatalban megtekinthet , a település lakossága a helyi havonta megjelen
lapban, a Csanyi Hírmondóban kap jegyz i tájékoztatást a rendelet hatályba lépésér l. A rendelet  hatályon kívül
helyez rendelkezése a jogszabályszerkesztésr l szóló hatályos jogszabály 119. §-ához igazodik akként, hogy
tartalmazza a tárgykörben hatályban lév  önkormányzati rendelet mint hatályon kívül helyezend  jogszabályra való
merev hivatkozást, a hatályon kívül helyezés id pontjára való utalás nélkül, a rendelet  (3) bekezdésében írt
formátumban.
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, amely a
rendelet kihirdetése id pontját a képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatában meghatározott formátumban
tartalmazza.

Az önkormányzati rendelet-tervezet 2. melléklete: a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjét, 3. melléklete a
munkarendjét szabályozza le.

Az önkormányzati rendelet-tervezethez (jegyzék szerint) 14. függelék is csatolva van, annak ellenére, hogy
azok nem képezik a rendelet-tervezet részét, köt dnek a képvisel -testület m ködéséhez, ezért az  hasznos
információkat hordoznak.

C s a n y t e l e k, 2012. március 20.

Kató Pálné
   jegyz


