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Tisztelt Képviselı-testület! 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületénk Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló, többször  módosított  7/1999.(05.12.) .önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ ) jelenlegi módosítását a Magyarország helyi önkormányzatairıl szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 2013. január l-étıl hatálybal lépı egyes rendelkezései 
indokolták. 
 
Ezzel párhuzamosan a helyi önkormáyzatokról szóló 1990. évi LXV.  törvény (továbbiakban: 
Ötv.) rendelkezései hatályukat vesztik. Az Ötv. Tartalmazza továbbra is egész a 2014-es 
váltalános önkormányzati választásokig a települési képviselıre vonatkozó szabályokat, a 
polgármesterre, az alpolgármestterre, a jegyzı vonatkozó egyes szabályokat, a helyi 
népszavazásra, a helyi népi kezdeményezésre vonatkozó szabályokat. Minden más, az 
önkormányzatra és annak mőködésére vonatkozó lényeges elıírást az Mötv. Tartalmaz 2013. 
január l-étıl. 
 
A Mötv. 84.§(2) bekezdése meghatározza, hogy a polgármesteri hivatal hivatalos elnezvezését 
fel kell tüntetni a képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatában. A Mötv. 84.§(5) 
bekezdés c) pontja alapján 2013. január l. napjától a Polgármesteri Hivatal hivatalos 
elnevezés: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal. 
 
A képviselı-testületnek a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló rendeletében rendelkezni 
kell továbbá a jegyzınek a jogszabálysértı döntések, mőködés jelzésére irányuló 
kötelezettségérıl, valamint meg kell határozni személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. 
 
Az Mtöv. ezen felül módosította közszolgáltatások körét, az alakuló ülés szabályait, a 
rendkívüli ülés összehívására jogosultak körét, a zárt ülés szabályait, a szavazás eredményének 
megállapítására vonatkozó szabályokat, a jegyzı munkáltatóját, a minısített többséghez kötött 
tárgyköröket. 
 
Felmerült egy teljesen új SZMSZ alkotásának lehetısége is, de miután még jelenleg is két 
önkormányzati törvény van hatályban, az Mötv.-nek bizonyos szabályai még mindig nem 
léptek életbe, így ebben a ciklusban a könnyebb áttekintés és használhatóság miatt nem 
kívántunk egy teljesen új szerkezető rendeletet a testület elé terjeszteni. 
 
 
Alsónémedi, 2013. február 19.  
 
        
        Vincze József 
                   polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
   Dr. Percze Tünde 
         jegyzı 

 
 



 
 

Hatásvizsgálati lap 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló 

önkormányzati rendelethez 
Tájékoztatás elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 

(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján) 

I.  Várható társadalmi hatások 
A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
 

II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

 
III.  Várható környezeti hatások   

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre 
gyakorolt hatása nincs. 
 

IV.  Várható egészségi következmények  
 

A rendelet-tervezetben  foglaltak végrehajtásának egészségügyi 
következménye nincs. 
 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások   
A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az 
önkormányzatra. 
 

VI.  A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
foglaltaknak nem felel meg a jelenleg hatályos SZMSZ, ezért szükséges a megfelelés 
biztosítása.  A fenti jogszabály a rendelet elfogadását az önkormányzat 
kötelezettségévé teszik. A rendelet elmaradásának következménye: törvényességi 
észrevétel lehet. 

 
VII.  A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 
Alsónémedi, 2013. február 18. 

 
  Dr. Percze Tünde 
          jegyzı 

         

 

 



 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 

…../2013. (II.26..) önkormányzati rendelete 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított  

7/1999.(05.12.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
  
  
Alsónémedi  Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében 
eljárva,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 
(4)  bekezdés c) pontjában és a  53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint  
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következıket rendeli el: 
 

1.§. 
 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/1999.(05.12.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban R.) 1. §  (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
  
„ 1.§.(3) A képviselı-testület hivatalának neve: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal”  
 

      2.§  
  
 A R. 3.§.a az alábbiak szerint módosul: 
„ 3.§. (1) Az Önkormányzat bélyegzője: 

„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata” 
(körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével) 

 
(2) A Polgármester bélyegzője: 

„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere” 
(körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével) 

 
(3) A Jegyző bélyegzője: 

„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője” 
(körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével) 

 
(4) A Polgármesteri Hivatal bélyegzője: 

„Alsónémedi Polgármesteri Hivatala” 
(körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével) 

 
 

(5) A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság bélyegzője: 
„Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága” 
   (körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével 
 

 
 



3.§ 
  
A R. 6.§ (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„6.§. (2)  Az önkormányzat helyi közszolgáltatások körében végezhetı feladatait az 
Mötv. 13.§. (1) bekezdése tartalmazza.”   
 
       4.§ 
A R.11.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„11.§ (1) Az alakuló ülés összehívásának rendjére az Mötv. 43. §-ban foglaltak az 
irányadóak.” 
 
      5.§ 
A R. 11.§. (2) – (5) bekezdése hatályát veszti.  
 
      6.§ 
A R.13.§.(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„13.§(2) A Rendkívüli ülést össze kell hívni: 
 a, a képviselık egynegyedének, 
 b, a képviselı-testület bizottságának, 
 c, a kormányhivatal vezetıjének  
indokot is tartalmazó írásbeli indítványára.” 
 

7.§ 
 
A  R. 15.§ (1)  és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„15.§ (1) A képviselı-testület zárt ülést  köteles  tartani 
 

a) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás esetén. 
 
 b, az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, 
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, és állásfoglalást igénylı 
személyi ügy tárgyalásakor.  
 
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében  a zárt ülést az érintett ülést megelızıen 
benyújtott írásos nyilatkozata vagy legkésıbb a napirend tárgyalásának 
megnyitásakor megtett személyes nyilatkozata alapján kell elrendelni. Írásos 
nyilatkozat és személyes jelenlét hiányában a nyílt ülésen való tárgyaláshoz a 
hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. 
       

8.§ 
 

A  R. 15.§ (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

       



9.§  
A R. 16.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„16.§ (1) A képviselı-testület zárt ülést rendelhet el: 
 a, vagyonával való rendelkezés esetén, 

b) az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti 
érdekét sértené. 
 
(2) A zárt ülést kezdeményezheti: 

 a, a polgármester, 
 b, képviselı-testület tagjai 
 c, képviselı-testület bizottsága, 
 d,) a jegyzı 
 

(3) A zárt ülésen az Mötv. 46.§.(3) bekezdésében foglaltak vehetnek részt. 
 
     10.§ 

A R. 26.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
 
„26.§ (2) A személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a képviselı-testület 
a döntését a személyes érintettség bejelentésének elmulasztásáról való tudomásra jutást 
követı ülésén  felülvizsgálja, továbbá ezzel egyidejőleg az okozott kár megtérítése iránt 
igényt támaszthat.” 
 
      11.§ 
A R. 30 § (1) és (2) bekezdése  helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„30.§. (1)  A képviselı-testület határozatait általában egyszerő szótöbbséggel, nyílt 
szavazással, kézfelemeléssel hozza. 
 
(2) A javaslat elfogadásához egyszerő szótöbbséget igénylı javaslat esetén a jelen levı 
képviselık, minısített többséget igénylı javaslat esetén a megválasztott képviselık több, 
mint felének igen szavazata szükséges. Ennek hiányában a képviselı-testület a javaslatot 
elutasította. A betöltetlen képviselıi helyet a határozatképesség szempontjából 
betöltöttnek kell tekinteni. 
 
      12.§ 
A R. 30 §-a az alábbi  (3) bekezdéssel egészül ki:   
 
„30. § (3) Minısített többség szükséges 
 

a) rendeletalkotáshoz 
b) szervezetének, működésének meghatározásához, 
c) a törvény által a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választásokhoz, 

kinevezésekhez, megbízásokhoz, 
d) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez 

való csatlakozáshoz, abból való kiváláshoz, 



e) megállapodáshoz külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozásról szóló megállapodáshoz, 
kiváláshoz, 

f) intézmény alapításához, megszüntetéséhez, 
g) a képviselő kizáráshoz, 
h) az összeférhetetlenség, 
i) méltatlanság megállapításához, 
j)  a képviselői megbízatás megszüntetéséről való döntéshez,  
k) az Mötv. 46.§(2) bekezdés c) pontja   szerinti zárt ülés elrendeléséhez, 
l) az  Mötv. 46.§(2) bekezdés c) pontja   szerinti titkos szavazás elrendeléséhez, 
m) hatáskör átruházáskor, visszavonáskor, 
n) kötvénykibocsátáskor, 
o) alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásához 
p) helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében történő döntéshez, 
q) emlékmű állításhoz, 
r)  gazdasági program  elfogadásához, 
s) az Mötv. 55.§(1)  bekezdése szerinti önfeloszlatáshoz, 
t) az önkormányzat vagyonáról szóló …/2013(II.26.) önkormányzati rendeletben 

képviselő-testületi döntéshez kötött  elidegenítéshez, vásárláshoz, 
hasznosításhoz. 

 
13.§ 

 
  

 A R. 45.§. (1) bekezdésének számozása (3) bekezdésre módosul, és az alábbi (1) és (2) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„45. § (1) A polgármester - pályázat alapján határozatlan idıre, a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelıen - nevezi ki a jegyzıt. A jegyzıi 
kinevezés vezetıi megbízásnak minısül, alkalmazni kell rá a közszolgálati tisztviselıkr ıl 
szóló törvény vezetıi megbízásra vonatkozó rendelkezéseit. 
 
(2) A jegyzıi tisztség betöltetlensége  vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyzıi 
feladatokat a polgármester által kijelölt, a képesítési követelményeknek megfelelı 
csoportvezetı látja el” 
  
      14.§ 
A R. 45.§ (2)  f) pontja  helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„45.§.(2) f) köteles jelezni a képviselı-testületnek, a képviselı-testület szerveinek és a 
polgármesternek, ha a döntésük, mőködésük jogszabálysértı.” 
 
      15.§ 
 
A R. 48. §. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„48.§ (1) A képviselı-testület Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi 
viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján önkormányzati 
rendeletet alkot.” 



 
      16.§ 
A R. 49. §-a hatályát veszti. 
  
 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és hatálybalépését követı napon 
hatályát veszti 

 
Vincze József                                                       Dr. Percze Tünde 
Polgármester                                                               Jegyzı 

  
A rendelet kihirdetésre. ……………………………. 
 

             Dr. Percze Tünde 
                        jegyzı 

 


