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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 10. 31.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  37/2017.
(XII.15.)  önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítására

Előadó:   a polgármester

Előkészítő:    Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető

Meghívott:      -

Véleményező     bizottságok:  
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A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása a tanácsnoki rendszer változtatása miatt szükséges.
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Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos
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A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
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Ellenőrzés dátuma: 2019. 10. 30.
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 37/2017. (XII.15.)

önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. §-a szerint
a  képviselő-testület  a  polgármesternek  vagy  bármely  önkormányzati  képviselőnek  a
javaslatára  az  önkormányzati  képviselők  közül  tanácsnokokat  választhat.  A tanácsnok
felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.

A közgyűlés az SZMSZ-t 2019. október 29-én megtartott alakuló ülésén módosította egy
ízben.  A  jelen  módosítást  a  tanácsnokok  rendszerének  részbeni  átalakítása  teszi
indokolttá.

A rendeletmódosítás megfelel az említett törvényi elvárásoknak.

Tájékoztatjuk  a  T.  Közgyűlést,  hogy  a rendelet-tervezet  megfelel  a  jogalkotásról  szóló
2010.  évi  CXXX.  törvény  előírásainak,  így  kizárólag  olyan  jogi  normákat  tartalmaz,
amelyek  megalkotására  a  Közgyűlésnek  törvényi  felhatalmazása  van;  továbbá  olyan
rendelkezéseket nem tartalmaz, amelyeket magasabb szintű jogszabályok már rögzítenek,
valamint egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal bír.

II. Részletes indokolás

Az 1. §-hoz



A tervezet e szakasza az SZMSZ 61. § (1) bekezdését módosítja.

A 2. §-hoz

E § hatályba  léptető  és  deregulációs  rendelkezéseket  tartalmaz.  A jogalkotásról  szóló
2010. évi CXXX. törvény 7. § (2) bekezdése szerint ha a szabályozás célja másként nem
érhető el,  a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is  lehet,  ebben az
esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a
kihirdetés időpontját.

Az előterjesztést az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. október 30-án rendkívüli
ülésén megtárgyalta.  A bizottság elnöke  a  bizottsági  véleményét  szóban  terjeszti  a  T.
Közgyűlés elé.

Fentiek alapján az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesz-
tem elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

Dunaújváros, 2019. október 31.

Pintér Tamás s.k.
polgármester



1. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017.
(XII.15.) 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 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„61. (1) A közgyűlés a képviselők közül egyes önkormányzati feladatok ellátására az alábbi
tanácsnokokat választja:
a) idősügyi és szociális tanácsnok,
b) közbiztonsági tanácsnok,
c) ifjúságügyi tanácsnok.”

2. § Ez a rendelet 2019. október 31-én 9.20 órakor lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.

Pintér Tamás Dr. Sürü Renáta  
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2019. október 31-én 9.10 órakor kihirdetésre került.

  Dr. Sürü Renáta
 jegyző








