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Kiskunhalas Város Polgármesterének      
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2020. június 25-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) 44. § (7) bekezdése alapján a polgármester az 
önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a Közös Önkormányzati Hivatal 
közreműködésével látja el. A Képviselő-testület által polgármesterre átruházott feladat- és 
hatáskörök jegyzékét a Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
A jogszabályoknak való átfogóbb megfelelés, az önkormányzati munka gördülékenyebb működése, 
és a szükséges feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében indokolt a polgármester átruházott 
hatáskörében végzett feladatainak kibővítés, módosítása. 
Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati 
rendelet 18. § (3) bekezdés értelmében a Képviselő-testület és hivatala elhelyezésére szolgáló épület 
szabad kapacitása elsősorban az épület vagy épületrész funkciójával összhangban álló tevékenység 
céljára hasznosítható. A Képviselő-testület és hivatala elhelyezésére szolgáló épületrész 
másodsorban történő hasznosítása előnyös önkormányzati érdek, amelynek szabályozása 
polgármesteri hatáskörben indokolt. 
 
A fentiekben leírtak alapján szükséges az SZMSZ 2. számú mellékletének módosítása és 
kiegészítése. 
Továbbá az elmúlt évek során Kiskunhalas Város Önkormányzata több önkormányzati 
szövetségből is kilépett, ezek átvezetése is szükséges az SzMSz-ben.  
 
Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet módosításának megtárgyalására és annak 
elfogadására. 
 
 
Kiskunhalas, 2020. június 04. 
 
          

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2020. (...) önkormányzati rendelete 

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

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: 

Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata az elmúlt évek során több önkormányzati szövetségből is 
kilépett, ezek átvezetése történik meg. 

Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához: 
A jogszabályoknak való átfogóbb megfelelés, az önkormányzati munka gördülékenyebb működése, 
és a szükséges feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében indokolt a polgármester átruházott 
hatáskörében végzett feladatainak kibővítés, módosítása. 
Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati 
rendelet 18. § (3) bekezdés értelmében a Képviselő-testület és hivatala elhelyezésére szolgáló épület 
szabad kapacitása elsősorban az épület vagy épületrész funkciójával összhangban álló tevékenység 
céljára hasznosítható. A Képviselő-testület és hivatala elhelyezésére szolgáló épületrész 
másodsorban történő hasznosítása előnyös önkormányzati érdek, amelynek szabályozása 
polgármesteri hatáskörben indokolt. 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 3. §-ához: 
Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik. 

Kiskunhalas, 2020. június 04. 

 
Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda 
polgármester jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (...) önkormányzati rendelete 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításához 
 

(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: az  
Az átruházott hatáskörök kiszámítható, pontos és részletes meghatározása, mellyel összhangban 
Kiskunhalas Város Polgármestere jogosult lesz dönteni. 
 
Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály 
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei nem változnak. 
 
 
Kiskunhalas, 2020. június 04. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2020. (...) 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) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

“(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata tagja az alábbi felsorolt szervezeteknek: 
1. Magyar Szőlő és Borvárosok Szövetsége, 
2. Jász és Nagykun Kapitányok Tanácsa 
3. “Kun Összefogás” Konzorcium” 

2. § 

A Rendelet 2. melléklete az alábbi 1.39 ponttal egészül ki: 

“1.39 Jogosult az önkormányzat nevében a Képviselő-testület és hivatala elhelyezésére szolgáló 
épületrész (házasságkötő terem) a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XCXVI. törvény és a 
mindenkor hatályos vagyonrendelet szabályai szerint – a vagyonrendelet 18. § (3) bekezdés alapján 
– a terem szabad kapacitásai figyelembevételével, funkciójával összhangban álló tevékenység 
céljára történő hasznosításra, az ezzel összefüggő dokumentumok és azok módosításainak 
aláírására.” 

3. § 

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

 
Kiskunhalas, 2020. június ….. 
 

   
   
  Fülöp Róbert  Kollárné dr. Lengyel Linda 

polgármester       jegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 
való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2020. június …. 
 

Kollárné dr. Lengyel Linda 
          jegyző 
 

 


