
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2019. (.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő
bevezető rész lép:

„Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

A képviselő-testület tagjainak választáskori száma 12 fő.”

3. §

A Rendelet 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat a megjelölt összetétellel (képviselő
+ nem képviselő tagok) hozza létre:

a) Jogi és Ügyrendi Bizottság
Tagjainak száma: 5 + 4 fő = 9 fő

b) Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Tagjainak száma: 5 + 4 fő = 9 fő
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c) Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági
Bizottság
Tagjainak száma: 5 + 4 fő = 9 fő

d) Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Tagjainak száma: 5 + 4 fő = 9 fő”

4. §

A Rendelet 79. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

„Az alpolgármester

79. §

(1) Marcali Város Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester javaslatára a saját
tagjai közül egy főállású alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester illetményének mértékéről a polgármester javaslatára a képviselő-
testület dönt.

(3) A polgármester döntése alapján az alpolgármester részére az Önkormányzati Hivatalban
biztosítani kell az önálló munkavégzéshez szükséges külön helyiséget és a hozzá tartozó
infrastruktúrát.

(4) A polgármester felkérésére az alpolgármester kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel.”

5. §

A Rendelet 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„85. §

Az Önkormányzati Hivatal a tényállás tisztázása érdekében a következő önkormányzati ügyek
eldöntése előtt köteles kikérni a választókerület képviselőjének véleményét:

a) pénzbeli szociális ellátás,
b) választókerületet érintő közérdekű bejelentés, javaslat, panasz intézése.”

6. §

Hatályát veszti a Rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében „a Marcali Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal”

szövegrész,
b) 20. § (1) bekezdés ab) alpontja,
c) 22. § (2) bekezdésében „a helyi nemzetiségi önkormányzat testülete” szövegrész,
d) 67/A.-67/E. §-a és az azt megelőző cím és alcím,
e) XII. Része,
f) 3. melléklete 3.1. és 3.2. pontja,
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g) 3.1. és 3.2. melléklete.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

Dr. Sütő László Bödőné dr. Molnár Irén
polgármester címzetes főjegyző
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Ügyiratszám: 266/9/2019. 5. számú előterjesztés
Ügyintéző: Dr. Steiner Györgyi

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló

…/2019. (.) önkormányzati rendeletének

Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S A

Tisztelt Képviselő-testület!

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
SZMSZ) tartalmazza a képviselő-testület és szervei működésének részletes szabályait.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint „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.”

Az SZMSZ megalkotása és felülvizsgálata során figyelemmel kell lenni az Alaptörvény, az
Mötv., a jogalkotásról szóló 2011. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009.(XII. 14.) IRM rendelet szabályaira is.

A helyi önkormányzati választásokat követően érthető és indokolt, hogy a megalakult új
képviselő-testület a központi jogszabályok adta keretek között a saját maga által kialakítani
kívánt gyakorlathoz igazítsa a szabályokat.
Tekintettel arra, hogy az SZMSZ egy nagy terjedelmű önkormányzati rendelet, az alakuló
ülésen célszerűbb csak a legalapvetőbb szabályok szükségszerű módosítását elvégezni, míg az
átfogó felülvizsgálatot, illetve az új SZMSZ megalkotását egy későbbi időpontban
végrehajtani.
Ilyen fontos rendelkezések például a képviselő-testület létszáma, az alpolgármesteri tisztség
szabályozása, a bizottsági struktúra megállapítása, vagy az, hogy mivel nem volt helyi
nemzetiségi önkormányzati választás, így helyi nemzetiségi önkormányzat sem alakul.
Ezeken kívül van néhány pontosító szabályozási javaslat, amelyeket a jogszerű működés
érdekében célszerű már az alakuló ülésen beépíteni, illetve átvezetni az SZMSZ-en.

A rendeletet a kihirdetése napján 15 órakor javaslom hatályba léptetni.

Marcali, 2019. október 25.

Dr. Sütő László
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
Rendelet-tervezet címe: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési hatás: Környezeti és
egészségi
következmények:

Adminisztratív
terheket befolyásoló
hatás:

Egyéb
hatás:

A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a
mindenkori képviselő-testület és szervei működésének
részletes szabályait tartalmazza, amelynek tükröznie kell a
ténylegesen fennálló körülményeket, jelen esetben a
helyhatósági választásokat követően megalakult új képviselő-
testület alapvető szervezeti-működési elképzeléseit.

Nem jelentős,
illetve kedvező.

Nincs. Minimális és
szükségszerű.

Nincs

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdés
rendelkezése szerint „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 jogszerű működés, illetve a központi jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében egyes alapvető rendelkezéseket, kisebb pontosításokat
már az alakuló ülésen célszerű átvezetni a Szervezeti és Működési Szabályzaton.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései nem lennének
összhangban a valós helyzettel, illetve a megalakuló új képviselő-testület szervezeti-működési elképzeléseivel.
A felülvizsgálat teljes elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonná maga után.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak.
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