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Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (VI. 14.)
önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) tájékoztatása alapján a
Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 44. §-ában
rögzített rendkívüli testületi ülés kötelező összehívását érintő – önkormányzati rendeletben történő
– szabályozással összefüggően eltérő jogalkotói gyakorlatot tárt fel.
Az Mötv. fentiekben hivatkozott rendelkezése értelmében a polgármester köteles a testületi ülést
összehívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a
kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára,
amelyben meg kell határozni a testületi ülés összehívásának indokát.
Az SZMSZ áttekintését követően megállapítható, hogy a nevezett jogszabályhelyen rögzített
esetben az ülés feltételeként – az összehívás indokát tartalmazó indítvány mellett – egyéb feltételek
is megjelölésre kerültek, amelyek hiányában a polgármester nem hívja össze a testületi ülést.
Az Mötv.-ben rögzített jogszabályhelyből azonban az állapítható meg, hogy a törvény a rendkívüli
testületi ülés kezdeményezése kapcsán egyetlen jogszabályi kötelezettséget ír elő a kezdeményezők
számára garanciális szabályként, nevezetesen azt, hogy meg kell jelölni az indítványban a
rendkívüli testületi ülés összehívásának feltételeként.
Az Mötv. 44. §-ában szabályozott rendkívüli ülés kötelező összehívásának feltételeként, az
összehívás indokát tartalmazó indítványon túl, egyéb feltétel nem állapítható meg az SZMSZ-ben.
Az Mötv. 44. §-a értelmében a polgármesternek a rendkívüli ülést a kezdeményezéstől számított 15
napon belüli időpontra kell összehívnia. A rendkívüli ülés e kötelező összehívására vonatkozó
törvényi előírásától viszont eltérni nem lehet, azaz 15 napnál rövidebb határidő megállapítása az
SZMSZ-ben jogszabálysértő és nem felel meg az alkotmányos követelményeknek. A törvény
szerint az összehívásra nyitva álló határidő 15 nap. E határidő szűkítésére, attól való eltérésre a
jogszabály nem ad felhatalmazást. Az Alaptörvény 32. cikkének (3) bekezdése is kimondja, hogy
az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
A Kormányhivatal felhívta figyelmünket arra, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2015. (VI.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 9. §
(6) bekezdése nem felel meg az Mötv.-ben rögzített feltételeknek az alábbiak szerint:






az ülés megtartására a felettes jogszabályban meghatározott kogens határidőtől eltérő, annál
rövidebb határidőt (8 nap) állapít meg.
az összehívás indokát tartalmazó indítvány mellett egyéb feltételeket is tartalmaz
(napirendre az és az ülés időpontjára vonatkozó javaslat, írásban benyújtott indítvány)
nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a
jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes (Jat. 3. §)

Fentiek alapján a Rendelet 9. § (6) bekezdésének hatályon kívül helyezése vált szükségessé.

További módosítást indokol az, hogy a Hivatal pénzügyi osztályának tájékoztatása szerint a
könyvelés teljességének biztosítása érdekében új kormányzati funkciók (COFOG) használata
szükséges.
A
felvenni
kívánt
COFOG-ok
tehát
a
következők:
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
A kormányzati funkciók nyilvántartását a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, ezért ennek
módosítása szükséges.
Vászoly, 2021. november 23.
Tisztelettel:

Rózsahegyi Tibor
polgármester

TERVEZET
Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2021. (……..) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (VI. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 1.§ tekintetében Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (VI.14.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör) 9. § (6) bekezdése hatályát veszti.
2.§
Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Vászoly, 2021. november …..

Rózsahegyi Tibor
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. november …..

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

1. melléklet a 11/2015. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …/2021. (…….) önkormányzati rendelethez

VÁSZOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK kormányzati funkciói
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011220 Adó, vám és Jövedéki igazhatás
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgársági ügyek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120 Út autópálya építés
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése
062010 Településfejlesztés igazgatása
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelési Intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési Intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”

Általános indokolás
A rendkívüli ülés e kötelező összehívására vonatkozó törvényi előírásától eltérni nem lehet, azaz 15
napnál rövidebb határidő megállapítása az SZMSZ-ben jogszabálysértő és nem felel meg az
alkotmányos követelményeknek. A törvény szerint az összehívásra nyitva álló határidő 15 nap. E
határidő szűkítésére, attól való eltérésre a jogszabály nem ad felhatalmazást. Az Alaptörvény 32.
cikkének (3) bekezdése is kimondja, hogy az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet
ellentétes.
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testület rendeletben határozza meg az
Önkormányzat által ellátott alapfeladatok szakágazati besorolását. A költségvetési szerv
közfeladatait kormányzati funkciókba kell sorolni, és fel kell tüntetni.
Részletes indokolás
1. §
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
2. §
Az Önkormányzat által ellátott alapfeladatok szakágazati besorolását tartalmazza.
3. §
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

