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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról* 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

l. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (7) bekezdése az alábbi j) 

ponttal egészül ki:  

 

 „j) A városban élő nyugdíjasok szélesebb körét érintő napirend tárgyalására a Pápai 

     Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete képviselőjét.” 

 

2. §  

 

A Rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe az alábbi az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(3) A képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett dönthet a két ülés közötti időszakban 

felmerülő,– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42. §-ában 

meghatározottak kivételével - halaszthatatlan önkormányzati ügyekben. 
 

(4) A képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével döntést hozhat, 

amennyiben a képviselőtestület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - 

két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést. 

 

 (5)  A polgármester – tisztségének megszűnése esetén – munkakörét átadja az új 

polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, ennek hiányában, vagy 

akadályoztatása esetén az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének.  

 

(6) A polgármester ügyfélfogadási ideje: általában minden hónap második szerda: 14-17.00  

     óráig.”  

 

3. § 

 

(1) A Rendelet 26/A. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „e) ellátja az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

 feladatokat,  

 

(2) A Rendelet 26/A. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„o) elbírálja a civil szervezetek támogatására kiírt meghívásos pályázatokat.” 

 
*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet jelenleg hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész 

a javasolt módosításokat, a vastagon szedett szövegrész a jogszabály hatályos szövegét tartalmazza.) 
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4. §  

 

 A Rendelet 28. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(3) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettséget megszegő 

önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-

testület legfeljebb három  havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja.” 
 

5. § 

 

A Rendelet 38. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki: 

  

„m) dönt a civil szervezetek működésének támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 42. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

 

„(1) A településrészi önkormányzatok tagjainak száma: 5 fő.  

A településrészi önkormányzat elnöke a településrész mindenkori egyéni választókerületben 

megválasztott települési képviselője.  

 

(2) A településrészi önkormányzatok elnökét és tagjait a képviselőtestület választja meg.  

A településrészi önkormányzatok további 4 tagját a településrészen lakóhellyel vagy  

 tartózkodási hellyel rendelkező jelöltek közül kell megválasztani.”  

 

 

7. §  

 

(1) A Rendelet 45-46. §-a és az azt megelőző 8. A képviselőtestület hivatala alcím helyébe a 

következő alcím és rendelkezés lép:  

 

„8. A jegyző, a polgármesteri hivatal, valamint a társulás 

jogállása, feladatai 

 

45. §  

 

(1)A képviselőtestület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre, melyet a jegyző vezet. 

 

(2)A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról: 

a)  előkészíti a képviselőtestületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, 

b)  ellátja a képviselőtestület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével 

kapcsolatos feladatokat, 

c) köteles jelezni a képviselőtestületnek és szerveinek, valamint a polgármesternek, ha 

döntésük, működésük jogszabálysértő,  

c) gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, 

d) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselőtestületet és a bizottságokat az 

önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a Hivatal munkájáról és az 

ügyintézésről. 
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(3)Jegyző ügyfélfogadási ideje: minden szerdán 13-17.00 óráig. 

 

(4)  A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatásuk esetére  - legfeljebb 6 hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a 
Polgármester által megbízott, megfelelő végezettséggel rendelkező  köztisztviselő  látja 

el.  

 

46. §  

 

(1) A képviselőtestület polgármesteri hivatalának hivatalos elnevezése: Pápai 

Polgármesteri  Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).  

 

(2)  A Hivatal munkarendje: 

hétfő:   8.00-16.30 óráig 

kedd:   8.00-16.30 óráig 

szerda:  8.00-17.00 óráig 

csütörtök: 8.00-16.30 óráig 

péntek:  8.00-13.30 óráig 

 

(3)  A Hivatal  - a (4)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - a következő rend szerint tart  

 ügyfélfogadást:  

hétfő:   nincs ügyfélfogadás 

kedd:   8.00-12.00 óráig 

szerda:  8.00-17.00 óráig 

csütörtök: nincs ügyfélfogadás 

péntek:  8.00-12.30 óráig 

  

(4) Az Ügyfélszolgálati Irodában az ügyfélfogadás folyamatos. 
 

(5) Amennyiben a Hivatal intézkedésének késedelme elháríthatatlan kárral vagy 

veszéllyel járna, az ügyfeleket munkaidőben korlátozás nélkül fogadni kell. 
 

(6) A házasságkötés, egyéb családi vagy társadalmi rendezvények, ünnepségek 

megtartásáról munkaidőn kívül is gondoskodni kell.” 

 

(2) A Rendelet 8. alcíme a következő 47/A §-sal egészül ki: 

 

„47/A. § 

 

 (1) Az Önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak figyelembe vételével  társulásokban 

vehet részt.   

 

(2) Pápa Város Önkormányzata -  hatályos társulási megállapodás alapján, az abban foglalt  

 feladatok ellátására - 

 - a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás, valamint 

 - az Észak-Balatoni Térségi Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati  

      Társulás  

 tagja.  
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8. § 

 

 

A Rendelet 4. § (1) bekezdésében, és 16. § (1) bekezdésében, valamint a 23. §. (1) bekezdésében a 

„helyi önkormányzatokról” szövegrész helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szöveg 

lép.  
 

 

9.§ 

 

A Rendelet 27. § (3) bekezdésében a „14-16.30 óráig” szövegrész helyébe a „14-17.00 óráig” 

szöveg lép.  

 

 

 

10. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. § (3) bekezdése és 35. § (2) bekezdése. 

 

 

11. § 

 

A Rendelet 49. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(4)  A kéttornyúlaki településrészi önkormányzati testület tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást 

második alkalommal 2013. június 30-ig kell befejezni. A településrészi önkormányzati 

testület tagjait a jelölt ajánlási eljárás befejezését követő soron következő képviselőtestületi 

ülésen kell megválasztani.” 

 

 

Pápa, 2013. március 19. 

 

 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

 

2013. január 1. napján – néhány rendelkezés kivételével - hatályba lépett a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), ezzel egyidejűleg 

nagyrészt hatályát vesztette a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. (A két 

jogszabályban egyes rendelkezések csak a 2014. évi általános választások idején lépnek hatályba, 

illetve vesztik hatályukat.) 

 

Ebből adódóan az SZMSZ-ben felül kell vizsgálni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény alapján szabályozott rendelkezéseket és azokat a Mötv-ben foglaltak szerint szükséges 

módosítani. 

 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

A Mötv. 53. § (3) bekezdése  alapján „a  képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg 

tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein”.  

 

2. §-hoz 

A Mötv. 68. §. (2)-(3) bekezdése szerint:  

„(2) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 

miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester 

a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben - a 42. §-ban meghatározott 

ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a 

következő ülésen tájékoztatja. 

(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban 

meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, 

halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.” 

 

Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló 1994. évi LXIV. tv. 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint: „A polgármester tisztségének 

megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan 

átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személynek.”  

 

Fentiek alapján a tervezet szerint javasoljuk kiegészíteni a polgármesterre vonatkozó szabályozást.  

 

3. § 

(1) bekezdéshez 

A polgármesterre átruházott hatáskör pontosítását tartalmazza.  

 

(2) bekezdéshez 

A civil szervezetekkel kapcsolatos pályázatok elbírálására vonatkozó hatáskör gyakorlással 

kapcsolatos javaslatot tartalmazza.  
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4. §-hoz 

A Mötv. 49. § (2) bekezdése szerint: „A képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség 

elmulasztásának jogkövetkezményeit.” A tervezet a javasolt szabályozást tartalmazza.  

 

5. §-hoz 

A civil szervezetekkel kapcsolatos pályázatok elbírálására vonatkozó hatáskör gyakorlással 

kapcsolatos módosítást tartalmazza.  

 

6. §-hoz 

A településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos rendelkezések pontosítását tartalmazza.  

 

7. §-hoz 

A Mötv. 53. § (1) bekezdés j) pontja szerint a Képviselőtestület a szervezeti és működési 

szabályzatban rendelkezik az „ önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól, ezért 

szükséges az alcím kiegészítése jegyzőre és a társulásra vonatkozó rendelkezésekkel. 

A hivatkozott jogszabályhely k) pontja szerint a Képviselőtestület a szervezeti és működési 

szabályzatban rendelkezik a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére 

irányuló kötelezettségéről; továbbá a 82. § (3) bekezdése alapján szükséges a jegyzői feladatok 

ellátásnak módjáról rendelkezni a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, 

illetve tartós akadályoztatásuk esetére. 

 

A vonatkozó szabályozással egyidejűleg a Hivatal munkarendjében és ügyfélfogadási idejében 

javasolunk módosításokat. 

 

8. §-hoz 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó 

rendelkezéseinek  hatálybalépésével szükséges a jogszabályi hivatkozás módosítása.  

 

9. §-hoz 

Az alpolgármester ügyfélfogadási rendjét a Hivatal ügyfélfogadási rendjével azonosan javasoljuk 

szabályozni.  

 

10. §-hoz 

(1) bekezdéshez 

 A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

(2) bekezdéshez 

A Mötv. 60. §-a szerint „A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, 

határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság 

tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-

testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 

kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.” 

Tekintettel arra, hogy önkormányzati rendelet törvénnyel ellentétes szabályozást nem tartalmazhat, 

szükséges a vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezése.  

 

10. §-hoz 

A településrészi önkormányzati testületek tagjainak jelölésére vonatkozóan első alkalommal 2011. 

évben lebonyolított eljárás a Kéttornyúlaki településrész vonatkozásában eredménytelenül zárult, 

ennek figyelembe vételével ismételt jelölési eljárás lefolytatására kerül sor, melyre vonatkozó 

szabályozást tartalmazza a rendelet-tervezet.  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek 

ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a 

rendelet-tervezet estében az alábbiak:  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

A rendelet-tervezet a törvényi rendelkezéseknek, a hatályos önkormányzati rendeletekben 

foglaltaknak, valamint a képviselőtestület döntéseinek megfelelő módosítást tartalmazza, melynek 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincsen. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozásnak adminisztrációs terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

A rendelet-tervezet a törvényi rendelkezéseknek, a hatályos önkormányzati rendeletekben 

foglaltaknak, valamint a képviselőtestület döntéseinek megfelelő módosítást, azokkal való összhang 

megteremtését szolgálja.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 

Pápa, 2013. március 19. 

 

 

 

  Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester 

 


