
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 26.) önkormányzati
rendelete

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV.26.) önkormányzati
rendelete Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési

szabályzatáról szóló 2/2021. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagytarcsa  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdésének  d)  pontja,  valamint  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról
szóló  önkormányzati  rendeletének (a  továbbiakban:  Rendelet)  6.  §  (8)  bekezdésének helyébe  a
következő rendelkezés lép: Rendkívüli képviselő-testületi ülést kell összehívni - a Mötv. 44. §-ában
meghatározottak  szerint  -  a  települési  képviselők  egynegyedének  vagy  a  Képviselő-testület
bizottságának,  valamint  a  kormányhivatal  testületi  ülés  összehívásának  indokát  tartalmazó
indítványára.  Bármelyik  indítvány  alapján  a  rendkívüli  testületi  ülést  a  polgármester  köteles
összehívni  annak  kezdeményezésétől  számított  15  napon  belüli  időpontra.  A  meghívónak
tartalmaznia kell a testületi ülés indokát, időpontját, helyszínét és napirendjét.

2. §

A Rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a)  Ügyrendi javaslat a Képviselő-testület ülésének vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt

napirendi pontot érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat,
illetve az ezzel kapcsolatos álláspont.

b) A Képviselő-testület ülésén bármely képviselő tehet ügyrendi javaslatot, melyről a Képviselő-
testület vita nélkül, azonnal, egyszerű többséggel határoz.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetve: 2022. április 26 napján

Rimóczi Sándor Vilmos polgármester Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző
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Általános indokolás

 
Általános indokolás

 
A Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (a  továbbiakban:
Mötv.) értelmében:
„132.  §  (1)  A  kormányhivatal  a  helyi  önkormányzatok  törvényességi  felügyelete  körében  az
Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl:   
a) törvényességi felhívással élhet; …”
„133. § (2) A kormányhivatal javaslattal élhet az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali
eljárására vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási
tanács  köteles  megtárgyalni  és  arról  döntést  hozni.  A  javaslat  elutasításának  indokát  a  helyi
önkormányzat, illetve a társulási tanács köteles a kormányhivatallal ismertetni.”
 
Hivatkozással  fenti  jogszabályhelyekre  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:
Kormányhivatal)  az  idei  évben  két  alkalommal  is  megkereste  Nagytarcsa  Község
Önkormányzatának Képviselő-testületét  (a  továbbiakban:  Képviselő-testület)  Nagytarcsa  Község
Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési  szabályzatáról
szóló 2/2021. (I. 19.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása,
kiegészítése  tárgyában.  A  Kormányhivatal  a  megkeresések  alkalmával  2022.  január  31-én
törvényességi felhívással, majd ezt követően 2022. február 24-én, hivatali kapun keresztül érkezett
javaslattal élt a Képviselő-testület felé.
A Képviselő-testület 2022. február 07. napján, 23/2022. (II. 07.) Képviselő-testületi határozatában
arról  hozott  döntést,  hogy  a  Kormányhivatal  PE/030/00292-1/2022.  számú  törvényességi
felhívásában  meghatározott  30  napos  határidőnek  a  helyi  önkormányzatok  törvényességi
felügyeletének részletes  szabályairól  szóló 119/2012.  (VI.  26.)  Korm. rendelet  (a  továbbiakban:
Korm.  rendelet)  8.  §  (4)  bekezdése  szerinti,  további  30  nappal  történő  meghosszabbítása  iránt
kérelemmel fordult a Kormányhivatal felé. A Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.
A  Kormányhivatal  által  az  SZMSZ  14.  §  ügyrendi  javaslatra  vonatkozó  módosításának,
kiegészítésének szükségességét, a javaslatban foglaltak alapján, a Képviselő-testület 2022. február
28.  napján tárgyalta  és  38/2022. (II.  28.)  Képviselő-testületi  határozatában arról  hozott  döntést,
hogy a Kormányhivatal PE/030//00278-1/2022. számú javaslatát elfogadja és az abban foglaltakat
az SZMSZ módosítása során figyelembe veszi.
 
Fentiekre tekintettel  a törvénysértés megszüntetése érdekében szükséges  és indokolt  az SZMSZ
vonatkozó  szakaszainak  módosítása.  A rendelet  módosításának  elmaradása  esetén  a  Képviselő-
testület szabályos, törvényes működése nem biztosított, és amennyiben a jogszerű működés nem áll
helyre a Kormányhivatal jogszabályi felhatalmazás alapján az Önkormányzattal szemben további
szankciókkal élhet.
 
Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.
 

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz 

1. §-hoz
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A Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (a  továbbiakban:
Mötv.) szerint a képviselő-testület a törvény keretei között önállóan alakíthatja ki szervezetét.  A
képviselő-testület  szervezeti  és  működési  szabályzatában  határozza  meg  működésének  részletes
szabályait. Az önkormányzat rendeletalkotási szabadsága azonban e tárgykörben nem korlátlan, a
szabályokat – az Alaptörvényben rögzítettek figyelembevételével – törvény keretei között hozhatja
meg. Ez azt jelenti, hogy a Mötv-ben kimerítően szabályozott „tárgykör” kötelező elemeitől csak
abban az esetben térhet el, ha arra a törvény felhatalmazást ad.  E rendelkezésekre tekintettel vált
szükségessé a rendkívüli képviselő-testületi ülések újra szabályozása.
 
 

2. §-hoz
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg működésének részletes
szabályait. Az ügyrendi javaslat önkormányzati rendeletben történő szabályozásával kapcsolatosan
megállapításra került, hogy az SZMSZ a vita lezárására vonatkozó eljárási szabályok kivételével
egyéb  ügyrendi  javaslat  tekintetében  nem  tartalmaz  szabályozást,  vagyis  a  vita  lezárásán  túl
ügyrendi  javaslatok  esetében  nem  egyértelmű  a  követendő  eljárás.  A  jogbizonytalanság
megszüntetése érdekében valamennyi ügyrendi javaslat tekintetében egy általános eljárásrend került
meghatározásra.
 
 

3. §-hoz
 
Ezen rendelkezés a rendelet  záró része, mely a jogszabály hatályba lépéséről ad információt.  A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell
határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.
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