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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) 
bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a törvény keretei között önállóan alakíthatja 
szervezetét és mőködési rendjét. Az Ötv. 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szervezet 
kialakításának és mőködésének meghatározása a képviselı-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik.  
Az Ötv. módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a 
képviselı-testületek az alakuló ülésüket követı fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a 
szervezeti és mőködési szabályzatukat. 
Az Ötv. az SZMSZ-ekre vonatkozóan csupán keretszabályokat tartalmaz, melyek tartalommal 
való megtöltését - rendeleti formában - a 18. § (1) bekezdése rendeli el, mely szerint: „(1) A 
képviselı-testület a mőködésének részletes szabályait a szervezeti és mőködési szabályzatról 
szóló rendeletében határozza meg.” 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2007. (X. 31.) KKÖT 
rendeletével alkotta meg a szervezeti és mőködési rendjét szabályozó – jelenleg hatályos - 
rendeletét, amelyet négyszer módosított, legutóbb a 2010. október 14-én az alakuló ülésén, 
elsısorban a képviselık létszámához, a bizottságokhoz kötıdı aktualitások miatt.  
 
Az alakuló ülést követı féléves idıintervallum alatt hatályba léptek olyan jogszabályok, 
amelyek az SZMSZ tartalmi felülvizsgálata mellett a jogszabályszerkesztésben is jelentıs, új 
formai követelményeket támasztottak a helyi rendeletekkel szemben. Az új SZMSZ tervezete 
ezek figyelembe vételével készült el, és mint az eredményben látjuk, sokkal rövidebb, 
célratörıbb, a központi szabályozást nem ismétlı szövegezést nyertünk.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályalkotására 
adott felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A 
jogszabályban nem ismételhetı meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az 
Alkotmány alapján nem lehet ellentétes. A jogszabály elıkészítıje - a jogszabály feltételezett 
hatásaihoz igazodó részletességő - elızetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. 
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Az Önkormányzat SZMSZ-e lényegében egy belsı szabályzatnak minısül, mely elsıdlegesen 
a testület számára ír elı kötelezı normatívákat, betartandó szabályokat, ezért az SZMSZ 
elfogadásánál nem releváns a hatásvizsgálatra vonatkozó elıírás, azonban kötelezı azt 
mellékelni. 
 
Az önkormányzati rendelet formai követelményeire is hatályos a jogszabályszerkesztésrıl 
szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet, amely pedig egészen részletekig menıen szabályozza 
a technikai oldalát a jogszabályszerkesztésnek.  
 
Tisztelt Képviselı-testület!  
 
Az elıterjesztéshez mellékelt, az Önkormányzat új SZMSZ-ét szabályozó rendelet-tervezet a 
fentiekben ismertetett szempontok és követelmények figyelembe vételével került 
összeállításra, ezért elfogadásra javaslom. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 
mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelı szerkezeti formában és tartalom szerint alkossa meg 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendeletét. 
 
Kiszombor, 2011. március 28.  

 
     Tisztelettel:  

        Szegvári Ernıné 
          polgármester 

 
 
 


