Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 5/2016.(IV.06.) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati
rendelet módosításáról
I.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1.§ Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42.§ 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
módosítására a következőket rendeli el:
II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. § (1) Az R. 19. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
„h) az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőit.”
(2) Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(5) A rendes ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket az ülést megelőzően legalább 5
nappal kell feltölteni az erre a célra kialakított elektronikus felületre (Owncloud – „felhő
szolgáltatás, elérhetősége: https://hivatal.kiskunlachaza.hu:2013/) A meghívót ugyanekkor a
Hivatal hirdetőjére és az Önkormányzat hivatalos honlapjára is fel kell tenni.”
3. § Az R. 21. és 22. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„21. § (1) A rendes képviselő-testületi ülést megelőzően az előterjesztéseket – a jelen rendelet
6. számú függeléke szerinti formában és tartalommal - a jegyző részére digitálisan le kell
adni, legkésőbb az ülést megelőző 8 naptári nappal.
(2) Az előterjesztésen minden esetben fel kell tüntetni, hogy ki az előterjesztés konkrét
készítője, és azt, hogy melyik bizottság véleményezte.
(3) Az előterjesztés készítője az általa összeállított anyagot a jegyzőnek adja át, aki azokat
bizottsági, testületi anyagonként gyűjti, ellenőrzi, majd ez után adja át a polgármesternek
jóváhagyásra és aláírásra.
(4) Amennyiben az előterjesztés, valamint a határozati javaslat pénzügyi
kötelezettségvállalást, illetve költségvetés módosítást érint, abban az esetben kötelező a
pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése, a jegyzői aláírást megelőzően.
(5) Iktatott és aláírt előterjesztések a képviselő-testületi ülésre készülnek, továbbá bizottsági
ülésekre a kizárólag bizottsági anyagként tárgyalt témák. A bizottsági ülésekre benyújtott, de
képviselő-testületi előterjesztésként előkészített dokumentumokon az „ELŐTERJESZTÉS
TERVEZETE” felirat szerepel. Az előterjesztés csak a bizottsági véleményezést követően
válik véglegessé, ekkor kap iktatószámot és látja el aláírással az előterjesztő.
(6) A képviselő-testületi ülések egy iktatószám alatt kerültnek iktatásra, a főszámot az ülés
meghívója kapja, ennek alszámait pedig az előterjesztésekre kapják.
(7) Képviselő-testületi napirend előterjesztője lehet:
a) polgármester,
b) képviselő-testület tagja,
c) jegyző,
d) képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja.
(8) A bizottsági üléseken elhangzott módosításokat a jegyzőnek kell átvezetnie. A
módosításokat a polgármester hagyja jóvá, vagy egyet nem értés esetén – egy alkalommal visszaadja azt a bizottságnak ismételt megtárgyalásra és véleményezésre.

22. § Rendkívüli képviselő-testületi ülés esetén a 21. § (2)-(8) bekezdései szerint kell eljárni,
de kivételes esetben megengedett a szóbeli előterjesztés is.”
5. § Az R. 39. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„a) A nyílt ülés aláírt jegyzőkönyveit az Önkormányzat honlapján meg kell jelentetni.
b) A nyílt ülések előterjesztéseibe történő betekintést, arról másolat készítését a polgármester
engedélyezheti, írásbeli, indokolással ellátott kérelem alapján.
c) Hatósági ügyekbe csak a Ket. szabályai szerint lehet betekinteni. A képviselők ellenőrzési
jogosítványai a közigazgatási hatósági ügyekre nem terjednek ki.”
6. § Az R. 56. § (5) bekezdésében az „Egészségügyi és Szociális Bizottság” szövegrész
helyébe a „Jogi és Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép.
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével az R.
a) 17. §-a,
b) 19. § (1) bekezdésének a) pontja,
c) 49. §-a
hatályát veszti.

dr. Répás József
polgármester

Soós Zsoltné
jegyző

Kihirdetve: 2016. április 6.
Soós Zsoltné
jegyző

ELŐTERJESZTÉS MINTA
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. …………………. rendes, nyílt ülésére
Ikt. szám: ……………/2016.

Tárgy: Javaslat
……………………………….
elfogadására

a

Tisztelt Képviselő-testület!
Részletes szöveges indoklás. Jogi, műszaki alátámasztás. – Szükség szerint pénzügyi is.
……………………………………………………………………………………………
A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.
Határozati javaslat:
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) (konkrét döntés);
b) az a) pont szerinti döntés végrehajtására vonatkozó költségvetési hely hivatkozása, a
2016. évi költségvetés ………………… költséghely terhére biztosít maximum bruttó
……………………. forintot; - Ha ez az adott téma esetében releváns.
c) elfogadja a (amennyiben van melléklet), a jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti (Megállapodás/Szerződés bármi) ….. éves
időtartamra; - Javaslatunk szerint továbbra is a határozat szövegébe kerüljön be a
„jelen határozat mellékletét képező tartalommal” szövegrész. Ebből tökéletesen
látszik, hogy a szerződést, szabályzatot, stb. milyen formában fogadta el a képviselőtestület.
d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti (döntés végrehajtására), illetve az
egyéb szükséges intézkedések megtételére. - Ha ez az adott téma esetében releváns.
Egyébként a szerződés aláírására való felhatalmazások kívül szükségtelen leírni, mert
a felelősként történő megjelölés ezt jelenti.
Határidő:
Azonnal – Lehet konkrét dátum is.
Felelős:
Polgármester – Lehet más is (pl. jegyző).
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
A magyar nyelvtan szabályai, illetve a politikai lingvisztika szerint KIZÁRÓLAG EGY
HATÁROZATI JAVASLATOT KÉSZÍT A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATISÁG!!! –Vannak
olyan esetek, amikor egy javaslatnak az el nem fogadása még nem oldja meg a helyzetet,
kellene helyette egy másik döntést hozni, vagy többféle variáció is lehetséges a döntéshozatal
során. Különösen a politikai tartalmú döntések azok, melyek esetében több alternatíva is
megjelölhető.
Az előterjesztést tárgyalta:

…………. Bizottság – Azt is ide lehetne írni, milyen módosító
javaslatot tett az eredeti előterjesztéshez képest.

Az előterjesztést készítette: Gábor Szilvia beruházási, műszaki ügyintéző - csoportvezető

Melléklet:

1. sz. …………………………

Kiskunlacháza, 2016. január 29.

dr. Répás József
polgármester

Az előterjesztés törvényes:
Soós Zsuzsanna – Zsoltné
jegyző

Az előterjesztés mellékleteként csatolom a fentiek alapján készített rendelet módosítás
tervezetét. A tervezetet a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezte, elfogadásához minősített
többségű döntés szükséges.

Kiskunlacháza, 2016. március 31.

Soós Zsoltné
jegyző

