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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
2019.szeptember 26-i ülésére 

 
 
Tárgy: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 
(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Rékasi Cecília aljegyző 
 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 
       Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 
Köznevelési, Kulturális, Sport és 
Humánpolitikai Bizottság 

    
Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 
  
 
  
 
        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 
               jegyző 
 
 
Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 
 
 
 
 
 
        Csendes Ildikó s.k. 
       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2019.szeptember 17. 
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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére  

 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. §-a rendelkezik a képviselő-testület alakuló 
üléséről a következők szerint:  „(1) A Képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon 
belül tartja meg, amelyet a megválasztott polgármester hív össze.” 
 
Jogszabályváltozás okán a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló 
ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg. 
 
Az SZMSZ 7. §-ának Mötv. 43. § (1) bekezdéséhez történő igazítása indokolt, a jogszabálynak való 
megfelelés érdekében. Jelen előterjesztés az SZMSZ ez irányú módosítását tartalmazza. 
 
Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet módosításának megtárgyalására és annak 
elfogadására. 
 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 11. 
 
          

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2019. (...) önkormányzati rendelete 

Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

Általános indokolás: 

Az előterjesztés szöveges része képezi az általános indokolást. 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi 
költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló 
törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 
A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az önkormányzati 
rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban 
kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály 
a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 
adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 
b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

Tekintettel arra, hogy jelen rendelet módosításnak nincsen jelentős társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló 
hatása, és kizárólag technikai módosításról van szó, ezért az IM rendelet 21. § (2) bekezdés a)-b) 
pontja alapján az indokolást nem kell közzétenni.  

Részletes indokolás: 

1. §-hoz 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 43. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló ülését a választás 
eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg. 
Az SZMSZ 7. § (1) bekezdésének az Mötv. 43. § (1) bekezdéséhez történő igazítása indokolt, a 
magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében. 

2. §-hoz 

Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik. 

Kiskunhalas, 2019. szeptember ….. 

 
Fülöp Róbert Komlósné Dr. Fekete Anikó 
polgármester jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (...) önkormányzati rendelete 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
 
Társadalmi hatás: az eljárási szabály változása a lakosság körében nem érzékelhető.  
 
 
Gazdasági hatás: gazdasági hatása nincs a szabályozásnak. 
 
 
Költségvetési hatásai: a költségvetési hatása nincs a szabályozásnak. 
 
 
Környezeti és egészségügyi következményei: nem értelmezhető. 
 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: a Hivatal adminisztratív terhei nem nőnek. 
 
 
A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A módosítás a magasabb rendű jogszabállyal való összhangot szolgálja. 
 
Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály 
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei nem változnak. 
 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 11. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2019. (...) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 
valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, a Köznevelési, 
Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

“(1) A Képviselő-testület alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt 
napon belül tartja meg, amelyet a megválasztott polgármester hív össze.” 
 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

Kiskunhalas, 2019. szeptember ........ 
 

  Fülöp Róbert  Komlósné dr. Fekete Anikó 
polgármester       jegyző 

 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 
való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember ………. 
 

Komlósné dr. Fekete Anikó 
          jegyző 


