
 

 

Izsák Város Polgármesterétől 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 17-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Izsák Város Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közelgő önkormányzati választokra tekintettel a Miniszterelnökség Közszolgálatért Felelős 

Államtitkárának utasítására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 

Osztálya (a továbbiakban: Törvényességi Felügyeleti Osztály) megvizsgálta a megyében 

működő helyi önkormányzatok szervezeti és működési rendjét szabályozó önkormányzati 

rendeletek. A Törvényességi Felügyeleti Osztály a vizsgálat megállapításairól egy összegző,  

szakmai segítségnyújtás célját szolgáló dokumentumot (a továbbiakban: összegző 

dokumentum)  készített, amely alapján Izsák Város szervezeti és működési rendjét szabályozó 

rendelet (a továbbiakban: Szmsz) is felülvizsgálatra került.     

Az összegző dokumentum iránymutatásaira tekintettel szükséges volt rendelkezni a képviselő-

testület alakuló ülésének alapvető szabályairól, erre vonatkozóan ugyanis eddig nem 

tartalmazott előírást az Szmsz. 

 Az Szmsz-ben meghatározott bizottságok munkájának zavartalan működését a jelenlegi 

szabályok nem biztosították maradéktalanul, ugyanis a bizottságok képviselő tagjai közül 

választott bizottsági elnökök akadályoztatása esetére nem rendelkeztek a helyettesítésről. A 

jelenlegi módosítás hatálybalépése esetén a képviselő testületnek kötelező a bizottságok élére 

választott elnök helyettesítésére alelnököt is választani, illetve ezen kötelezettség elmulasztása 

esetén a bizottság képviselő tagjai közül a korelnök jogosult átmenetileg gyakorolni az elnöki 

jogkört.  

A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetére a 

helyettesítésre vonatkozóan az Szmsz tartalmazott szabályozást, de a helyettesítés maximális 

időtartama nem került rögzítésre.   A módosítással ez a korábbi hiány válik orvosolhatóvá. 

A közmeghallgatás a lakossági igények, elvárások, vélemények felmérésének egyik fontos 

eszköze, amelynek tárgya a helyi közérdekű ügyek. Az Szmsz jelenleg is tartalmaz előírást a 

közmeghallgatással kapcsolatban, amely azonban pontosításra szorul. A közmeghallgatás 

tárgya a helyi közérdekű ügyek, ezért lenne célszerű, hogy a jövőben a közmeghallgatáson a 

választópolgárok (esetleg nem is izsáki lakosok) tágabb köre helyett kizárólag a helyi, izsáki 

lakosok vehessenek részt. A módosítással lehetőség nyílik továbbá arra, hogy az összetettebb 

válaszadást igénylő kérdésekre a közmeghallgatást követően válaszolhasson a megkérdezett, 

így biztosítva a kérdező számára a részletesebb, pontosabb tájékoztatást.    

Tisztelt Képviselő-testület! 

A benyújtott tervezet elfogadásával Izsák Város Önkormányzatának szervezetét és működését 

szabályozó jogszabály a törvényi előírásokkal összhangban és hatékony tudja szolgálni 

létrehozása célját, így javasolom annak jóváhagyását. 

Izsák, 2019. szeptember 17.  

  

Mondok József 

polgármester 



 

 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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/2019.(IX. 17.) önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) 
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Bak Nándor 

jegyző 

 

 

 

 

  



 

 

 

Izsák Város Képviselő-testületének …./2019. (IX. 17.) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

1. § 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 4.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR) 7. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  

„(4) A képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő 

tizenöt napon belül tartja meg.  Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.”  

2. §   

Az ÖR 52. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A Képviselő-testület a bizottság elnökének helyettesítésére és munkájának segítésére a 

képviselő bizottsági tagok közül alelnököt választ. A bizottság elnökének akadályoztatása 

esetén jogköreit az alelnök gyakorolja. A bizottság képviselő tagjainak korelnöke jogosult a 

bizottság elnökének jogkörét gyakorolni választott bizottsági alelnök hiányában.  ”    

3. §  

Az ÖR 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„62. § A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása 

esetén a jegyzői feladatokat legfeljebb hat hónap időtartamra a Polgármesteri Hivatal képesítési 

és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselője látja el.” 

4. § 

Az ÖR 65. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közmeghallgatás alkalmával a helyi lakosok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 

helyi közügyeket érintő kérdést és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a 

közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.” 

5. § 

Ez a rendelet 2019. szeptember 18-án hatályba lép és hatályát veszti 2019. szeptember 19-én. 

 

Izsák, 2019. szeptember 17.  

Mondok József  Bak Nándor  

polgármester jegyző 
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