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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának 
támogatásáról szóló rendelet megalkotásával Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) vonatkozó rendelkezését 
is módosítani kell a polgármesterre átruházott hatáskörök tekintetében. 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal a megyei települések SzMSz-einek áttekintését 
követően felénk is jelzett, és kezdeményezték, hogy az SzMSz legközelebbi módosításakor 
egyúttal az alábbiak orvoslására is sor kerüljön: 
- az SzMSz-ből hiányzik azoknak az önszerveződő közösségeknek a megjelölése, amelyek 
képviselőit tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testületi és 
bizottsági üléseken [Mötv. 53. § (3) bek.], 
- aggályos az SzMSz 38. § (2) bekezdésének második mondata, amely szerint „[…] a jegyző 
és az Igazgatási Csoportvezető egyidejű tartós akadályoztatásának esetén a jegyzői feladatok 
ellátására – legfeljebb hat hónapi időtartamra – helyettesítő jegyző biztosítására Makó járás 
területén lévő másik önkormányzattal kell megállapodást kötni.” Az SzMSz a 6 hónapnál 
rövidebb betöltetlenség vagy akadályoztatás idejére – más törvényes lehetőség hiányában – 
csak hivatalon belüli helyettest jelölhet ki a jegyző számára. Másik jegyző általi 
helyettesítésre ugyanis – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 251. 
§-a szerint – kizárólag a kormányhivatal vezetőjétől kapott kinevezés alapján van lehetőség, 
ami azonban – az Mötv. 82. § (2) bekezdése szerint – csak a tisztség 6 hónapot elérő 
betöltetlensége esetén jöhet szóba.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezetet vitassa meg és az SzMSz-t módosító rendeletet a melléklet 
szerinti tartalommal alkossa meg. 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19. 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 



TERVEZET 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2015. (_______) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„(6) Tevékenysége körében tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület és bizottsága 
ülésén az alábbi önszerveződő közösségek képviselőit: 

a) Kiszomborért Alapítvány, 
b) Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör.” 

 

2. § 
 

Az R. 15. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(7) Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a 
tanácskozási joggal meghívottak közül 

a) az önkormányzat intézményének vezetőjét,  
b) a (6) bekezdésben megjelölt önszerveződő közösségek képviselőit, illetve azt, 
c)  akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.” 

 

3. § 
 

Az R. 36. § (1) bekezdés a) pontja a következő af) és ag) alponttal egészül ki: 
 

„af) a tanév, nevelési év kezdetének támogatására, 
ag) az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatására” 
 

4. § 
 

Az R. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) A jegyzőt akadályoztatása esetén a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjának 
vezetője helyettesíti. A jegyzői tisztség betöltetlensége és igazgatási csoportvezető hiányában, 
illetve egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén helyettesítésüket a Polgármesteri Hivatal – 
képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő - szociális igazgatási ügyintézője látja el.” 
 

5. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: ______________ 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



 
 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
____ /2015. ( ______ ) önkormányzati rendeletéhez  

 
Társadalmi hatás: nincs. 
 
Gazdasági hatás: nincs.  
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: az adminisztratív terhek számottevő változása 
nem várható. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontja szerint a helyi önkormányzat meghatározza szervezeti és működési rendjét. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdésében – valamint egyéb rendelkezéseiben - foglaltak előírják a szervezeti és működési 
szabályzat által szabályozandó témaköröket. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak. 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19. 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 

 



 
 
 

INDOKOLÁS 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  

______/2015. (______) önkormányzati rendeletéhez 
 
 
A tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának 
támogatásáról szóló rendelet megalkotásával Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) vonatkozó rendelkezését 
is módosítani kell a polgármesterre átruházott hatáskörök tekintetében. 
Az SzMSz-ben szükséges azoknak az önszerveződő közösségeknek a megjelölése, amelyek 
képviselőit tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testületi és 
bizottsági üléseken [Mötv. 53. § (3) bek.]. 
Az SzMSz a 6 hónapnál rövidebb betöltetlenség vagy akadályoztatás idejére – más törvényes 
lehetőség hiányában – csak hivatalon belüli helyettest jelölhet ki a jegyző számára. Másik 
jegyző általi helyettesítésre ugyanis – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 251. §-a szerint – kizárólag a kormányhivatal vezetőjétől kapott kinevezés alapján 
van lehetőség, ami azonban – az Mötv. 82. § (2) bekezdése szerint – csak a tisztség 6 hónapot 
elérő betöltetlensége esetén jöhet szóba.  
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző   
 

 


