
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  a
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelete módosítására

El  őadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
El  őkészítő: Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása  a  polgármesteri  hivatal  szervezetében  bekövetkező  változások  miatt
szükséges.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Közgyűlési és Informatikai 
Osztály

Iktatószám: 13564-4/2017.

Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta s.k.
Leadás dátuma: 2017. 05. 30. Ellenőrzés dátuma: 2017. 05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2013.  december  19-ei
ülésnapján  alkotta  meg a  39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletét  a Közgyűlés és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról,  melyet  az  azóta  eltelt  időben  több
alkalommal módosított.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) jelenlegi módosításának indoka az, hogy a
polgármesteri hivatal szervezetében változik. Az SZMSZ-t e változások annyiban érintik,
hogy  a  jogi  és  szervezési  igazgatóság  megszűnik,  ezért  az  SZMSZ-ben  rögzíteni
szükséges  azt,  hogy  a   jegyzői  és  az  aljegyzői  tisztségek  egyidejű  betöltetlensége,
betöltöttség esetén együttes tartós akadályoztatásuk idejére a polgármesteri hivatal melyik
szervezeti  egységének  vezetője  láthatja  el,  legfeljebb  hat  hónapi  időtartamra,  a
helyettesítésüket.

Az  SZMSZ  1.  számú  függeléke  tartalmazza  a  polgármesteri  hivatalnak  a  közgyűlés
bizottságai  ügyviteli  feladatainak  ellátásában  közreműködő  szervezeti  egységeit.  A
polgármesteri hivatal szervezeti változásai e függeléket is érintik, tekintettel arra, hogy a
gazdasági és területfejlesztési bizottság, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság,
valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság ügyviteli feladatait ugyanaz az osztály
látja el.

A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  53.  §  (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés - többek között - az alábbiakról
rendelkezhet:
„53.  §  (1)  A  képviselő-testület  a  működésének  részletes  szabályait  a  szervezeti  és
működési  szabályzatról  szóló  rendeletében  határozza  meg.  A  képviselő-testület  a
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik:

a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről;
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról;
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről;
d)  az  önkormányzati  képviselőkre  vonatkozó  magatartási  szabályokról,  az  ülés

rendjének fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről;
e) a nyilvánosság biztosításáról;
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról;
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról;
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről;
i) a közmeghallgatásról;
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól;
k)  a  jegyzőnek  a  jogszabálysértő  döntések,  működés  jelzésére  irányuló

kötelezettségéről;
l) a képviselő-testület bizottságairól.”

A rendeletmódosítás megfelel a fenti törvényi rendelkezésnek.



II. Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A tervezet e szakasza az SZMSZ 65. § (2) bekezdését módosítja. A módosítás szerint a
jegyzői és az aljegyzői tisztségek egyidejű betöltetlensége, betöltöttség esetén együttes
tartós akadályoztatásuk idejére, legfeljebb hat hónap időtartamra, a jegyzőt és az aljegyzőt
a Jogi és Közgyűlési Osztály osztályvezetője helyettesíti.

A 2. §-hoz

E § hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmaz.

Az előterjesztést az Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2017. június 13-ai rendkívüli
ülésén megtárgyalta.  A bizottság véleményét a bizottság elnöke a közgyűlésen szóban
ismerteti.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot és az előterjesztés 1. mellékletét képező
rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásra a T. Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   
…./2017. (VI.15.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati

rendelet 1. függeléke módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletének
1. függeléke helyébe a jelen határozat melléklete szerinti 1. függelék lép.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy változást  a
Közgyűlés SZMSZ-ének 1. függelékében vezettesse át.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a jegyző
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

        a jogi és szervezési igazgató
Határidő:  2017. június 30.

Dunaújváros, 2017. június 15.

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke



1. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013.
(XII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény 53. § (1) bekezdés b), f) és j) pontjában kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32.
cikk  (1)  bekezdés d)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következőket
rendeli el:

1.  §  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének a Közgyűlés  és
Szervei  Szervezeti  és Működési  Szabályzatáról  szóló 39/2013.  (XII.20.)  önkormányzati
rendelete 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A jegyzői  és  az  aljegyzői  tisztségek  egyidejű  betöltetlensége,  betöltöttség  esetén
együttes tartós akadályoztatásuk idejére, legfeljebb hat hónap időtartamra, a jegyzőt és az
aljegyzőt a Jogi és Közgyűlési Osztály osztályvezetője helyettesíti.”

2. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor Dr. Sürü Renáta  
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2017. június 16-án kihirdetésre került.

  Dr. Sürü Renáta
 jegyző


