
Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 17.) önkormányzati
rendelete

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I.17.) önkormányzati
rendelete Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési

szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) 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. §

A  NAGYTARCSA  KÖZSÉG  Önkormányzata  Képviselő-testületének  8/2022.  (VII.26.)
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE  AZ  ÖNKORMÁNYZAT  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2022.  (VII.  26.)  önkormányzati  rendelet  23.  §-a  a  következő (4)
bekezdéssel egészül ki:

„(4)  A bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.  A bizottságok nem
képviselő tagjainak vagyonnyilatkozatára a képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat
kell  alkalmazni  azzal,  hogy  a  bizottságok  nem  képviselő  tagjainak  vagyonnyilatkozata  nem
nyilvános.”

2. §

A  NAGYTARCSA  KÖZSÉG  Önkormányzata  Képviselő-testületének  8/2022.  (VII.26.)
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE  AZ  ÖNKORMÁNYZAT  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2022.  (VII.  26.)  önkormányzati  rendelet  24.  §-a  a  következő (5)
bekezdéssel egészül ki:

„(5) A polgármester vagyonnyilatkozatot köteles tenni.”

3. §

A  NAGYTARCSA  KÖZSÉG  Önkormányzata  Képviselő-testületének  8/2022.  (VII.26.)
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE  AZ  ÖNKORMÁNYZAT  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2022. (VII. 26.) önkormányzati rendelet 26. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„26. §

(1)  A Képviselő-testület  a  Polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel  a
polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  egy  alpolgármestert  választ.  Az
alpolgármestert  a Képviselő-testület  saját  tagjai közül választja meg. Az alpolgármester jogai és
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kötelezettségei  a  megválasztásával  keletkeznek,  a  megbízatás  megszűnésével  szűnnek  meg.  Az
alpolgármester megbízatását társadalmi megbízatásban látja el.

(2) Az alpolgármester vagyonnyilatkozatot köteles tenni”

4. §

A  NAGYTARCSA  KÖZSÉG  Önkormányzata  Képviselő-testületének  8/2022.  (VII.26.)
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE  AZ  ÖNKORMÁNYZAT  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2022.  (VII.  26.)  önkormányzati  rendelet  27.  §-a  a  következő (7)
bekezdéssel egészül ki:

„(7) A jegyző vagyonnyilatkozatot köteles tenni.”

5. §

(1)  A  NAGYTARCSA  KÖZSÉG  Önkormányzata  Képviselő-testületének  8/2022.  (VII.26.)
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE  AZ  ÖNKORMÁNYZAT  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2022. (VII. 26.) önkormányzati rendelet 28. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)  A Polgármester  –  a  Jegyző  javaslatára  –  aljegyzőt  nevezhet  ki.  Az  aljegyző  a  jegyzőre
vonatkozó szabályok szerint ellátja a jegyző helyettesítését, valamint a jegyző által meghatározott
feladatokat.

(2)  A jegyzői  és  az  aljegyzői  tisztség  egyidejű  betöltetlensége,  illetve  tartós  akadályoztatásuk
esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a polgármester a jegyzői feladatok ellátására a Hivatal
azon  köztisztviselőjét  bízza  meg,  aki  a  jegyzői  tisztség  kinevezésére  vonatkozó  feltételeknek
megfelel. ”

(2)  A  NAGYTARCSA  KÖZSÉG  Önkormányzata  Képviselő-testületének  8/2022.  (VII.26.)
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE  AZ  ÖNKORMÁNYZAT  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2022.  (VII.  26.)  önkormányzati  rendelet  28.  §-a  a  következő (3)
bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az aljegyző vagyonnyilatkozatot köteles tenni.”

6. §

A  NAGYTARCSA  KÖZSÉG  Önkormányzata  Képviselő-testületének  8/2022.  (VII.26.)
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE  AZ  ÖNKORMÁNYZAT  SZERVEZETI  ÉS  MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL című 8/2022.  (VII.  26.)  önkormányzati  rendelet  29.  §-a  a  következő (3)
bekezdéssel egészül ki:

„(3) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, valamint a vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettség részletszabályait a Hivatal Szabályzatban állapítja meg.”

2



Általános indokolás

 
Általános indokolás

 
 
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.
 
A  Mötv.  82.§  (1)  bekezdése  értelmében  a  tízezer  főnél  kevesebb  lakosú  települések
önkormányzatánál a polgármester - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára -
kinevezheti, más önkormányzatnál, közös önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. A Mötv.
82.§ (3) bekezdés értelmében a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége,  illetve
tartós  akadályoztatásuk  esetére  -  legfeljebb  hat  hónap  időtartamra  -  a  szervezeti  és  működési
szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok ellátásának módjáról.
 
Az  egyes  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvény  (a
továbbiakban: Vnytv.) határozza meg azokat a személyeket, akik vagyonnyilatkozatra kötelezettek.
A Vnytv.  4.  §  értelmében  a  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettséget  a  kötelezettet  alkalmazó
szervezet szervezeti és működési szabályzatában fel kell tüntetni.
 
Az  SZMSZ  nem  tartalmazta  teljes  körűen  a  Vnytv.-ban  foglalt  vagyonnyilatkozat  tételi
kötelezettség  rögzítését,  amelyre  tekintettel  szükséges  annak  módosítása,  továbbá  a  jegyző
helyettesítésével kapcsolatos szabályokat rögzítő rendelkezések módosítása szükségessé vált.
 
 
Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzétételének mellőzése nem indokolt.
 
 

Részletes indokolás

A 2–6. §-hoz 

Részletes indokolás
 

1. §-hoz
A bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét rögzíti a Vnytv.-nek
megfelelően.

2. §-hoz
A vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget rögzíti a Vnytv.-nek megfelelően.
 

3. §-hoz
A vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget rögzíti a Vnytv.-nek megfelelően.
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4. §-hoz
A vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget rögzíti a Vnytv.-nek megfelelően.

 
5. §-hoz

1. Aljegyző  kinevezésére  vonatkozó  szabályokat  módosítja  aszerint,  hogy  aljegyző
kinevezése nem kötelező.

2. A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk
esetére vonatkozó szabályokat pontosítja.

3. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget rögzíti a Vnytv.-nek megfelelően.

6. §-hoz
A vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget rögzíti a Vnytv.-nek megfelelően.

7. §-hoz
Megállapítja a rendelet hatályba lépésének és hatályon kívül helyezésének időpontját.
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