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     Tokod Nagyközség Polgármestere 

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. 

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120 

e-mail: polgarmester@tokod.hu 

         

4. napirendi pont 

Előadó: Tóth Tivadar    

     

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2014. december 15. napján tartandó  rendes ülésére 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. 

(XI. 4.) számú rendelet módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014. november 3. napján elfogadott, a képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XI. 4.) számú önkormányzati rendelettel (a 

továbbiakban: SZMSZ) összefüggésben a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya – amellett, hogy 

előzetesen tételes egyeztetés történt – további törvényességi javaslatot fogalmazott 

meg. A Kormányhivatal észrevételei a következők: A jegyzői és aljegyzői tisztség 

egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat 

hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a pénzügyi ügyintéző I. munkakört betöltő 

köztisztviselő látja el. 

- Az SZMSZ 5. § (5) bekezdését törölni szükséges, tekintettel arra, hogy az 

önkormányzati ügyintézők, intézményvezetők nem szervei a képviselő-

testületnek, így az SZMSZ-ben kötelezettséget sem lehet számukra 

megállapítani. 

 

- Az SZMSZ 5. § (6) bekezdését törölni szükséges, tekintettel arra, hogy a 

képviselők az iratokba csak úgy tekinthetnek be, ahogy azt az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény megengedi számukra. 

 

- Az SZMSZ 27. § (1) bekezdését törölni szükséges, tekintettel arra, hogy a titkos 

szavazás eseteit a Mötv. 48. § (4) bekezdése határozza meg. A titkos 

szavazásról mindig egyedileg, adott ügy felmerülésekor dönt a képviselő-

testület, melynek következtében nem határozható meg előre az SZMSZ-ben. 

Továbbá minden olyan esetben tartható titkos szavazás, amikor zárt ülésre is 

van lehetőség, így kitüntetési ügyeknél is kezdeményezhető. 

 

- Az SZMSZ 27. § (2) bekezdését módosítani szükséges. A Pénzügyi-és Ellenőrző 

Bizottság helyett, a titkos szavazás lebonyolítására ideiglenes bizottságot kell 

megbízni, melyet az adott ülésen kell megválasztani azzal, hogy az a feladat 

végrehajtásával meg is szűnik. 
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- Az SZMSZ 28. § (3) bekezdését törölni szükséges, tekintettel arra, hogy azt a 

Mötv. 48. § (3) bekezdése szabályozza. 

  

- Az SZMSZ 33. § (3) bekezdését törölni szükséges, tekintettel arra, hogy a 

jegyzőnek nincs jogalkotási jogköre. A rendelet hiteles szövege az, amit a 

képviselő-testület elfogad. 

 

- Az SZMSZ 34. §- át módosítani szükséges aszerint, hogy abban meg kell 

határozni, hogy mi minősül a kihirdetés napjának, tekintettel arra, hogy a 

rendelet hatálybalépését ehhez kell viszonyítani. 

A polgármesteri hivatal szervezeti tagozódásánál, osztályvezetői szint alkalmazása 

egy ilyen kis létszámú hivatalban nem indokolt, ezért a Kormányhivatal által javasolt 

módosítások mellett, a 42. § (2) bekezdés módosítását, és a 44. § (4) bekezdés 

törlését javaslom. 

Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását - annak 

megtárgyalását követően - fogadja el. 

 

 

Határozati javaslat: 

…/2014. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja - a határozat 

mellékletében szereplő tartalommal - a képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XI. 4.) önkormányzati rendeletet módosító 

…./2014. (XII. ….) számú önkormányzati rendeletet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző (végrehajtásért) 

 

Tokod, 2014. december 9.        

 

 

           Tóth Tivadar 

polgármester 
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…./2014. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozat melléklete 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2014. (XII. …) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

10/2014. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli: 

1. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

10/2014. (XI. 4.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R) 5. § (5)-(6) 

bekezdéseit törli. 

2. § Az R. 27. § (1) bekezdését törli, a következő bekezdések számozása eggyel 

csökken. 

3. § Az R. 27. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A titkos 

szavazást ideiglenesen megválasztott bizottság bonyolítja le, amely a szavazást 

követően megszámlálja a szavazatokat és a szavazás eredményéről jelentést tesz 

a Képviselő-testületnek.” 

4. § Az R. 28. § (3) bekezdését törli, a következő bekezdés számozása eggyel 

csökken. 

5. § Az R. 33. § (3) bekezdését törli, a következő bekezdések számozása eggyel 

csökken. 

6. § Az R. 34. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: „(2) A rendelet 

kihirdetésének napja a hirdetőtáblán történő kifüggesztés napja.” 

7. § Az R. 42. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A 

jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői 

feladatokat a pénzügyi ügyintéző I. munkakört betöltő köztisztviselő látja el.” 

8. § Az R. 44. § (4) bekezdését törli, a következő bekezdés számozása eggyel 

csökken. 

9. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Tokod, 2014. december 15. 
 

 

 

                      Tóth Tivadar                                                   dr. Gál Gabriella 

                     polgármester                            jegyző 
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A rendeletet kihirdettem: 

Tokod, 2014. december …-n 

    dr. Gál Gabriella  

             jegyző 


