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Tárgy:  Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv.”) 43. § 
(3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotja, 
vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. A Mötv. 57. § (1) 
bekezdése szerint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük 
alapvető szabályait. Mivel 2019. október 13. napján önkormányzati választások voltak, új 
képviselő-testület alakul és új polgármester került megválasztásra. A fentiekre tekintettel 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „SZMSZ”) rendelkezéseit az 
alábbiak szerint javaslom módosítani.  
A hatályos SZMSZ 23. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület – a saját tagjai közül a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére egy alpolgármestert választ.  
Javasolom, hogy a korábbi egy fő alpolgármester helyett a jövőben a képviselő-testület két fő 
alpolgármestert válasszon a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, egyet főállású 
foglalkoztatási jogviszonyban és egyet társadalmi megbízatásban. A fentiekre tekintettel javaslom 
az SZMSZ 23. §-ának és az SZMSZ egyéb, az alpolgármesteri tisztséget érintő rendelkezéseinek 
a módosítását. 
 
Javaslom, hogy az újonnan megválasztott képviselő-testület a tanácsnok megválasztásának elvi 
lehetőségét hagyja meg, azonban most ne bízzon meg tanácsnokot. A fentiek alapján javaslom az 
SZMSZ 5. § (3) bekezdésében a polgármester és az alpolgármesterek akadályoztatása esetén a 
tanácsnok helyett a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét 
felhatalmazni a képviselő-testületi ülés összehívására.  
 
A hatályos SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza a Képviselő-testület bizottságait, annak 
létszámát, valamint a 3. számú melléklete felsorolja a bizottságokra átruházott hatásköröket. 
Javaslom, hogy a képviselő-testület a korábbi két bizottság helyett (Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság, Humánpolitikai Bizottság) a következő bizottságokat hozza létre:  
 

- Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  
- Humánpolitikai Bizottság,  
- Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság.  

 



 
Mivel a rendeletben szereplőktől eltérő nevű és hatáskörű bizottságok jönnek létre, ezért indokolt 
a bizottságokra átruházott hatáskört is módosítani, melyre tekintettel elengedhetetlen az SzMSz 
2., és 3., számú mellékleteinek módosítása is. A bizottsági hatásköröket a mellékelt rendelet 
tervezetben szereplő módon javaslom módosítani.  
 
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 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 helyi szabályozás. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletmódosítások többlet adminisztratív terhet nem keletkeztetnek.  
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv.”) 43. § 
(3) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotja, 
vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.  
 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a csatolt 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 Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 

 
Kistarcsa, 2019. október 18. 

Juhász István 
polgármester  


