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E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Humánpolitikai Bizottság 

 

Tisztelt Bizottság/ Képviselő-testület! 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2015. április 14. napján átfogó vizsgálatot tartott a 

Polgármesteri Hivatalnál, amely során áttekintette Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: „SZMSZ”) rendelkezéseit is a Mötv.-nek való megfelelés 

szempontjaiból. A vizsgálat során a Kormányhivatal kisebb módosításokat javasolt átvezetni 

az SZMSZ szövegén. A fentiekre tekintettel, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján 

javasolt az SZMSZ módosítása.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 

előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 

következményeit.  

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

 ab) környezeti és egészségi következményeit, 

 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 

 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 

 

 

 

 



I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Aktualizált, pontosított, a magasabb rendű jogszabályoknak megfelelő helyi szabályozás. 

II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 

Nincsenek. 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Nincsenek. 

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A rendelet módosításának hiányában az SZMSZ nem felelne a magasabb rendű jogszabályok 
rendelkezéseinek.   

V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Rendelkezésre állnak. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Rendeletalkotás! 

Kistarcsa Város Önkormányzata megalkotja Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… (…) önkormányzati rendeletet. 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 

Kistarcsa, 2015. június 10. 

 

                         
Solymosi Sándor 

polgármester 
 



 

Kistarcsa Város Önkormányzat  

…../2015. (…….) önkormányzati rendelete 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kistarcsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja. 

1.§ 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

„Rendelet”) 5.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: 

„A képviselő-testület ülését a polgármester, az alpolgármester akadályoztatása esetén, 
illetve mindkét tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a 
legidősebb tanácsnok hívja össze.” 

2.§ 

(1) A Rendelet 6.§ (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 

„f) az alábbi szervezetek képviselőit a tevékenységi körükhöz kapcsolódó napirendi 
pontok tárgyalásához: 

- Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club elnevezésű Egyesület (2143 Kistarcsa, 
Széchenyi u. 33.), 

- Dömötör Alapítvány (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.), 

- V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület (2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 1.), 

- Kistarcsai Városi Sport Club (2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 48.), 

- Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre (2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.), 

- Közösen Értük Alapítvány a sérült fiatalokért (2143 Kistarcsa, Vadrózsa u. 
29.), 

- Fenyvesliget Egyesület (2143 Kistarcsa, Rozmaring út 9.), 

-  Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület (2143 Kistarcsa, Baross G. u. 50.), 

- Pannónia Néptáncegyüttes (2143 Kistarcsa, Széchenyi út 33.)” 
 

(2) A Rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések 

lépnek: 

„Az (1) bekezdés b, c, d, e, f pontjában megjelöltek írásos előterjesztést csak ahhoz a 
napirendhez kapnak, amelyben érintettek, vagy amelyhez meghívásuk kapcsolódik. 



Számukra a meghívót és az előterjesztéseket az előzetesen bejelentett email címre kell 
megküldeni. 

3.§ 

A Rendelet 11.§ (16) bekezdésében foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: 

„A rendes képviselő-testületi ülésen, a napirend után a (15) bekezdés alapján a képviselő 
3 perc időtartamban felszólalhat. Napirend után felszólalni a város életét, a képviselő-
testület munkáját, vagy a képviselőket érintő általános jelentőségű kérdésekben lehet, 
kivéve az olyan ügyeket, amelyek az általános szabályok alapján napirendre tűzhetők, 
illetőleg kérdésként vagy interpellációként előterjeszthetők.” 

 

4.§ 

(1) A Rendelet 21.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: 

„A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban Pénzügyi Bizottság) 
feladatait a külön jogszabályok rendelkezései, vagyonnyilatkozatokkal összefüggő 
feladatait az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint végzi.” 

 

5.§ 

A Rendelet 27.§-ának „Helyi népszavazás” megnevezésű alcíme „Társulás” megnevezésű 
alcímre módosul.  

6.§ 

(1) A Rendelet 3. számú melléklete II., „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
hatáskörébe tartozik” megnevezésű fejezetének 2)-13) pontjaiban foglalt rendelkezések az 

alábbiakra módosulnak: 

„ 2) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségével kapcsolatos feladatok 
ellátása 
3) Az összeférhetetlenség miatt lemondó képviselő lemondó nyilatkozatának 
átvétele, 
4) Méltatlansággal kapcsolatos feladatok ellátása 
5) A polgármester hatáskörébe utalt bérbeadás kivételével a lakás és helyiség 
bérbeadói jogok gyakorlása 
6) Az önkormányzati intézményhez nem rendelt ingóvagyon tekintetében a 
tulajdonosi joggyakorlás 
7) Az 1.000.000,- Ft-ot meghaladó, de a Kbt.-ben meghatározott egyszerű 
közbeszerzési eljárás mindenkori értékhatárát el nem érő árubeszerzés, építési 
beruházás és szolgáltatás beszerzésének lebonyolítása, abban döntéshozatal az 
önkormányzat erre vonatkozó szabályzatában foglaltak alapján 
8) Döntés a képviselő-testületi ülésről, a bizottsági ülésről történő igazolatlan 
hiányzás esetén a tiszteletdíj mértékének csökkentéséről 
9) Ellenőrzi az önkormányzat összes intézményének, tisztségviselőjének, szervének 
pénzügyi-elszámolási tevékenységét 
10) Véleményezi az éves költségvetés egész tervezetét 
11) Kezdeményezheti hitel felvételét, illetve véleményezi az ilyen kezdeményezést 



12) Véleményezi a vagyontárgyak értékesítését (ingatlanok, értékpapírok, társasági 
részesedések) 
13) Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására” 

 

 (2) A Rendelet 3. számú mellékletének II., „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
hatáskörébe tartozik” megnevezésű fejezete az alábbi 14)-15) pontokkal egészül ki: 

„14) Véleményezi a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésével, létszám 
gazdálkodásával valamint feladat-átcsoportosításokkal kapcsolatos javaslatokat 
15) Javaslatot tesz a helyi építési szabályzatra; a szabályozási tervre, véleményezi 
az elkészült terveket” 

7.§ 

(1) A Rendelet 4. számú mellékletének 6) pontjában foglalt rendelkezések az alábbiakra 

módosulnak: 

„6) Közműszolgáltatások (telefon, internet, víz, gáz, villamos energia, karbantartás), 
valamint pénzügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, közbeszerzést nem 
igénylő szerződés megkötése, felülvizsgálata, felmondása értékhatártól függetlenül” 

 

(2) A Rendelet 4. számú melléklete az alábbi 25) ponttal egészül ki: 

„25) Dönt, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket a Kistarcsa település 
közigazgatási határával határos települési önkormányzatok településrendezési 
eszközeinek véleményezésével kapcsolatban” 

8.§ 

Hatályát veszti a Rendelet 8.§ (1) bekezdése és 21.§ (2) bekezdése. 

9.§ 

 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző  
 



I N D O K O L Á S 

 

Általános indokolás 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2015. április 14. napján átfogó vizsgálatot tartott a 

Polgármesteri Hivatalnál, amely során áttekintette Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: „SZMSZ”) rendelkezéseit is a Mötv.-nek való megfelelés 

szempontjaiból. A vizsgálat során a Kormányhivatal kisebb módosításokat javasolt átvezetni 

az SZMSZ szövegén. A fentiekre tekintettel, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján 

javasolt az SZMSZ módosítása.  

 

Részletes indokolás 

Az 1.§-2.§ 

A Mötv. szabályaival harmonizáló pontosítások kerültek átvezetésre 

A 3. §-hoz: 

Egy elírás került pontosításra a Rendelet 11.§ (16) bekezdésében 

A 4.§-5.§ 

A Mötv. szabályaival harmonizáló pontosítások kerültek átvezetésre 

A 6. §-hoz: 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hatáskörei kerültek pontosításra, kiegészítésre 

A 7.§-hoz: 

A polgármesteri hatáskörök kerültek kiegészítésre 

A 8. §-hoz: 

A Mötv. szabályaival harmonizáló pontosítások kerültek átvezetésre 

A 9. §-hoz: 

A Rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezések kerültek meghatározásra 

 


