
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyz jét l
 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.

 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; jegyzo@csanytelek.hu

981/2012.

E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

Tárgy: Az  Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata felülvizsgálatának kezdeményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

Ezen el terjesztésben foglaltak szorosan köt dnek a tárgyi rendelethez a Jat. 18. § (1) bekezdésben írt, a
jegyz re, mint az önkormányzati rendeletek el készít jére vonatkozó kötelezettség teljesítése, amely az el zetes
hatásvizsgálat készítése és a jogszabály-tervezetéhez indokolási kötelezettségét mondja ki a szabályozást érint en felmért
következményekb l vezethet  le.
A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  (Ötv.)  1.  §  (6)  bekezdés  a)  pontja,  a  18.  §  (1)
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a törvény keretei között önállóan alakítja szervezetét és m ködési rendjét,
melyet rendeletben határoz meg, továbbá a 22. § bizottság alakítását, a 31. § a polgármester és az alpolgármesteri
tisztség egyidej  betöltetlensége esetén a testület összehívásának, vezetésének módja meghatározását, a 47. § (2)
bekezdése helyi népszavazást kezdeményez  választópolgárok számának megállapítását, a 49. § (2) bekezdése a népi
kezdeményezést benyújtók számának rendeletben való meghatározását írja el .
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontján túl többek között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (Áht.) 10. § (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet (Ávr.) 13. §-a írja el  a hivatal számára az SzMSz készítés kötelezettségét, annak tartalmát.
A helyi önkormányzati képvisel k jogállásának egyes kérdéseir l szóló 2000. évi XCVI. törvény értelmében az
önkormányzati képvisel k összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását a szervezeti és

ködési szabályzatban meghatározott bizottság végzi, esetünkben az Ügyrendi Bizottság, a fenti törvény 10/A. § (3)
bekezdése értelmében a vagyonnyilatkozatot szintén a szervezeti és m ködési szabályzatban erre kijelölt bizottság
tartja nyilván és ellen rzi, ami ugyancsak az Ügyrendi Bizottság feladata.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében szintén bizottság kijelölését rendeli a polgármester illetményének
emelésére vonatkozó javaslat megtételére, melyet az Ügyrendi Bizottságnak adott feladatul a képvisel -testület.
Nem hanyagolható el a szabályzat készítése során a tartalmi elemeken túl a formai változtatások megjelenítése sem,
melyet a már említett Jat. és annak végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztésr l szóló 63/2009. (XII. 14.)
IRM rendelet szabályoz. Ennek szellemében eljárva meg kell változtatni a szabályzat minden melléklete és függeléke
jelölését és azon túl pl. az 1. melléklet címét és a feladat-ellátás besorolását, mivel több el terjesztésben, így
többek között a polgármesteri hivatal alapító okirata módosítása kezdeményezésekor kiadott tájékoztatásomban
is utaltam az Ávr. módosítása kapcsán felmerül  abbéli változásra, miszerint kett  típusú feladata lehet az
önkormányzat hivatalának: alaptevékenység és vállalkozói. Minden, ami nem sorolható a vállalkozói tevékenységi
körbe, alaptevékenységnek számít, beleértve az eddig szakfeladatként ellátott közm vel dési – könyvtár és közösségi tér,
továbbá a véd i szolgálat m ködtetési feltételeinek hivatalon belüli biztosítását. Emlékeztetem a képvisel -testület tagjait
arra, hogy 15/2011. (II. 25.) Ökt határozatával kiadott és jelen ülésen helyébe lép , a Hivatal alapító okiratát a
Magyar Államkincstár 354491 törzskönyvi azonosító számon 2011. április 1. napjával bejegyezte, melyben a
közszolgáltatási feladatot ellátó községi könyvtár további m ködésére a hivatal szervezeti egységeként, a hivatal szervezeti
és m ködési szabályzatán belül önálló szervezeti és m ködési szabályzattal rendelkez , szakmailag önálló, de pénzügyileg a
szakfeladatra vonatkozó el írások szerinti rend vonatkozik. A nyilvános könyvtár önkormányzat általi fenntartása
kötelez  feladat, melynek végrehajtása a Somogyi Könyvtárral kötött megállapodás alapján valósul meg.
Az önkormányzat tárgyi rendelet-tervezetének szövegkörnyezete jelent sen nem változott, a fent írt Jat. és Ötv.
rendelkezéseihez igazodik a napirendek tárgyalása lebonyolítása, a döntéshozatal szabályaiban nincs  változás.
Tényleges változás viszont, hogy a szabályzat mellett eddig is meglév  mellékleteken kívül a függelékek (amelyek
a rendeletnek ugyan nem részei, de hasznos információkat hordozók) szabályzatok, társulási megállapodások, a
képvisel -testület határozatával elfogadott munkaterv, gazdasági program, közszolgáltatási szerz dések jegyzéke
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aktualizált változata csatolásával és még több fontos dokumentum jegyzékbe rendszerezésével, a könny
eligazodást segíti.
A képvisel -testület bizottságai feladatköre a megváltozott önkormányzati, hivatali feladat- és hatáskörhöz
igazítva került a rendelet-tervezetbe beépítésre.
A technikai lehet ségek b vülésével, az önkormányzat honlapjának a településen él k körében elterjedt
használatának köszönhet en egyre több információ jut el az érintett állampolgárokhoz, s ugyanezt a célt
szolgálja a képvisel -testület által hozott döntésekr l, rendeletekr l való tájékoztatás a Csanyi Hírmondóban
való megjelenítése, ami egyrészt megkönnyíti a jogalkalmazó állampolgárok jogkövet  magatartását, másrészt a
polgármesteri hivatal eljárás rendjét is pozitívan befolyásolja.

Tisztelt Képvisel -testület!

A képvisel -testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzata 22. § (1) bekezdése d) pontjába rögzített
rendelet-tervezet benyújtásának kezdeményezésére jogosítottként, a Képvisel -testület Ügyrendi Bizottsága, a
Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága egyöntet  támogatási javaslata
birtokában terjesztem be jelen el terjesztést annak önkormányzati rendelet-tervezetével, indokolásával, el zetes
hatástanulmánnyal, mellékleteivel együtt, annak változtatás nélküli elfogadására és az önkormányzati rendelet
megalkotására.

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