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Elıterjesztés és általános indoklás 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 
7/19991.(V.12.) önkormányzati rendelet újabb módosítását alapvetıen 3 téma indokolta: 
 

• Az SZMSZ helytelenül tartalmazza az ülésekrıl készült hangfelvételek 
selejtezhetıségi idejét.  

• A hatályos SZMSZ-ben ellentmondásos az ülések összehívásának rendje témakör 
alatti szabályozás. 

• Az önkormányzat – törvényi kötelezettség ellenére – nem rendelkezett a társadalmi 
részvétel szabályairól. 

 
Az utóbbi kötelezettségnek az önkormányzat vagy egy külön rendeletben vagy az SZMSZ-
ben tud eleget tenni, mindkét megoldás elfogadott. 
Miután a rendeletek társadalmi egyeztetésének szabályozása szorosan vett mőködési szabály, 
ezért mi az utóbbi megoldást javasoljuk. 
 

• A hangfelvételek esetében nem szükséges szabályozás, mert az Egységes Iratkezelési 
Szabályzat tartalmazza a kezelés szabályait, valamint a selejtezési idıt, ami jelen 
esetben „nem selejtezhetı” kategóriát jelent. 

• Az 1. és 2.§-ban foglalt módosításban egyértelmően került megfogalmazásra, hogy az 
ülésre kik kapnak meghívót, hogy a meghívó része minden esetben az elıterjesztést, 
hogy a papír forma az alap és ettıl eltérıt írásban lehet kérni.  

• A társadalmi egyeztetés szabályai kiegészítı szabályokként kerülnének be az SZMSZ-
be, a technikai feltételeit a honlapon  meg kell teremteni. Két új §-sal egészül ki a 
rendelet, szabályozva a társadalmi egyeztetés formáját, eljárási rendjét, feltételeit, 
következményeit, az ezért felelıs személyt. 

 
Mindezek alapján kérjük a tervezet megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
Alsónémedi, 2012. május 16. 
 
         Vincze József 
         polgármester   
Az elıterjesztés törvényes!       
 
     Dr. Percze Tünde 
           jegyzı 
 
 
       
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 T E R V E Z E T 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 

/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete 
Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször 

módosított 7/19991.(V.12.) önkormányzati rendelet 
                    módosításáról 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 7/19991.(V.12.) önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 
 
      1.§. 
A R. 18. § (2) –(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
18.§ 
(2) A rendes ülésre szóló meghívót az elıterjesztésekkel együtt, papír alapon, legalább 3 
nappal az ülést megelızıen kell kiküldeni a meghívottaknak. A rendkívüli ülésre szóló 
meghívót lehetıség szerint 48 órával az ülés elıtt kell kézbesíteni.  
 
(3) Kivételesen indokolt esetben a testületi ülés 24 órán belül, telefonon vagy szóban, e-
mail értesítés mellett is összehívható.  
 
(4) A Képviselı-testület ülésének idıpontjáról Alsónémedi  lakosságát  a meghívónak a 

Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztésével és a 
www.alsonemedi.hu honlapon történı közzétételével kell értesíteni. A honlapra a 
meghívóval egyidejőleg az elıterjesztéseket is közzé kell tenni. 

 
      2.§. 
A R. 19. §-a az  alábbiak szerint módosul: 
 
19.§ 
(1)  A meghívó tartalmazza a Képviselı-testületi ülés napjának, helyének, kezdési 

idıpontjának pontos megjelölését, a napirendi pontok tárgyát, az  elıterjesztı 
megjelölését. 

 
(2)   A Képviselı-testületi  ülésre a képviselıkön kívül meg kell hívni: 
 a) teljes anyaggal 

aa) külsıs alpolgármestert, 
       ab) a Képviselı-testület állandó bizottságainak nem képviselı-testületi tagjait, 
 ac) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzéséért felelıs szerv vezetıjét, 
 ad) a jegyzıt, 
 ae) a település díszpolgárát 
 af) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit, 
 ag) a választókerület országgyőlési képviselıjét, 



ah)Alsónémedi székhellyel rendelkezı bíróság által bejegyzett társadalmi 
szervezeteket, amennyiben erre vonatkozó igényüket írásban benyújtják a 
jegyzıhöz. 

 
b) az ıket érintı elıterjesztések csatolásával: 
aa)a napirendi pontok elıadóit az ıket érintı napirendekhez     

 bb) az önkormányzati intézmények vezetıit és az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok ügyvezetıit a feladatkörüket érintı elıterjesztések 
tárgyalására. 

       
(3) A képviselık és a  19. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt állandó meghívottak írásos 

nyilatkozatban kérhetik a meghívó és az elıterjesztések 18. § (2) bekezdéstıl 
eltérıen a papíralapú  formátum helyett annak  elektronikus módon történı 
megküldését. 

        
 
       3.§. 
A R. az alábbi 30/A. §-sal egészül ki: 
 

     Rendeletalkotás és társadalmi egyeztetése 
30/A. §. 
 

(1) A Képviselı-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 
rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására – 
önkormányzati rendeletet alkot. 

 
(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet, az 

önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján 
történı közzététellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 

 
(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani  

 
a) a fizetési kötelezettségekrıl, 
b) az állami támogatásokról, 
c) a költségvetésrıl, a költségvetés végrehajtásáról,  
d) a Képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályait meghatározó, 
e) a köztisztviselıi jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival 

kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezetet, 
f) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgıs elfogadásához kiemelkedı közérdek 

főzıdik, valamint 
g) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb 

szintő jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz. 
 

(4)  A társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzé tett tervezetrıl, a honlapon 
megadott    elektronikus levélcímen vagy hivatali címre küldött levélben bárki 
véleményt nyilváníthat. 

 
(5)  A rendelet-tervezetet, úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és 

hatálybalépéséhez igazodóan elegendı idı, legalább 8 nap álljon rendelkezésre a 
tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez. 



 
 
 
    (6)  A közzétett tervezeteket a közzétételtıl számított hat hónapig nem lehet a 

honlapról  eltávolítani. A beérkezett vélemények, a véleményezık neve, e-mail címe 
legfeljebb a véleményezett rendelet hatálybalépésétıl számított hat hónapig 
kezelhetık. 

  
(7) A névtelen véleményeket törölni kell. 

 
      4.§. 
A R. az alábbi 30/B. §-sal egészül ki: 
 
30/B.§ 
 

(1) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett 
vélemények feldolgozásáért, az önkormányzati rendelet elıkészítéséért a jegyzı 
felelıs. 

(2) A jegyzı mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az elutasított 
vélemények esetében az elutasítás indokairól összefoglalót készít, melyet az 
önkormányzati rendelet tervezettel együtt kell a képviselı-testület elé terjeszteni, 
ezzel egy idıben közzétenni. Egyedi válaszadási kötelezettsége nincs a 
javaslatokat illetıen. 

(3) Nem vehetı figyelembe az a véleménye, amely 
a) sérti a közerkölcsöt, 
b) nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához, 
c) név nélkül érkezett. 

 
(4) A véleményezı adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes 
adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt 
vélelem szerint megadottnak kell tekinteti.  

      
5.§. 

A R. 34.§. (2) bekezdése hatályát veszti. 
 
 
      6.§. 
 
E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
 
 
            Vincze József      Dr. Percze Tünde 
            Polgármester             jegyzı 
 
 
 
A rendelet kihirdetve:………………………………… 
 



    Dr. Percze Tünde 
           Jegyzı 
í 
 


