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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-
testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatáról (a 
továbbiakban: SzMSz) szóló rendeletben határozza meg. E rendelkezésében, valamint az 
egyéb rendelkezéseiben foglaltak előírják a SzMSz által szabályozandó témaköröket. 
 
Az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján: „(3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő 
ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság 
vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, 
tiszteletdíjukról.” 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal – a melléklet szerint - CS/B01/05307-3/2019. számon 
felhívással és tájékoztatással (szakmai segítségnyújtás) élt a hatályos SzMSz egyes 
rendelkezéseit érintően, mely során javaslatokat fogalmazott meg, az ezzel kapcsolatos 
intézkedések határidejét – összhangban az alakuló ülést érintő kötelező felülvizsgálattal – 2019. 
november 15. napjában határozta meg. Az SzMSz tervezetének elkészítésekor ezen 
javaslatokra, valamint a képviselőkkel előzetesen lefolytatott egyeztetésekre figyelemmel 
voltunk. 
 
Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos, SzMSz-ről szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati 
rendelet a megalkotását és kihirdetését követően már 11 alkalommal került módosításara, 
valamint figyelemmel a fentieknek megfelelő, több rendelkezést érintő felülvizsgálatra, 
indokolt az ismételt módosítás helyett új SzMSz-rendelet megalkotása és a jelenlegi hatályon 
kívül helyezése. A rendelet tervezete fentiek figyelembevételével készült el. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a 
melléklet szerinti tervezetnek megfelelő tartalommal megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. október 25.  
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
             polgármester 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

___/2019. (____) önkormányzati rendelethez 
 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: a lakosság tájékoztatása az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról biztosított. 
 
Gazdasági hatás: nincs. 
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségi következmények: nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
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 (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) 
bekezdésében – valamint egyéb rendelkezéseiben - foglaltak előírják a szervezeti és működési 
szabályzat által szabályozandó témaköröket. Az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-
testület az alakuló vagy az azt követő ülésen az Mötv. szabályai szerint megalkotja vagy 
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket rendelkezésre 
állnak. 
 
 
Kiszombor, 2019. október 25. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző   
 
 
 



INDOKOLÁS 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

___/2019. (____) önkormányzati rendelethez 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen az 
Mötv. szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló rendeletét. 
 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat meghatározza 
szervezeti és működési rendjét. Az Mötv. 53. § (1) bekezdésében – valamint egyéb 
rendelkezéseiben - foglaltak előírják az SzMSz által szabályozandó témaköröket. 
 
Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos, SzMSz-ről szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati 
rendelet a megalkotását és kihirdetését követően már 11 alkalommal került módosításara, 
valamint figyelemmel a több rendelkezést érintő felülvizsgálatra, indokolt az ismételt 
módosítás helyett új SzMSz-rendelet megalkotása és a jelenlegi hatályon kívül helyezése. A 
rendelet tervezete fentiek figyelembevételével készült el. 
 
A rendelet-alkotás társadalmi célja az önkormányzat szervezeti és működési rendjének 
meghatározása és erről – a kihirdetés útján – a lakosság tájékoztatása.  
 
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. 
 
A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni. 
 
Kiszombor, 2019. október 25. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző  
 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


