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JAVASLAT 
 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint helyi 

népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: a Képviselő-testület 2015. májusi ülésére 

Előterjesztő: dr. Becsó Károly ÜB. elnöke 

Megtárgyalja: Önkormányzat Bizottságai 

Az előterjesztést előkészítette:    Dr. Sándor Balázs jegyző 

            Bognárné Vajvoda Katalin 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint helyi 

népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §  Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 
szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 54. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„54.§ (1) A képviselő, a bizottsági elnök, a bizottság tagja és a tanácsnok, ideértve a 
társadalmi megbízatású alpolgármestert is a tiszteletdíjról lemondhat, vagy tiszteletdíja 
közterhekkel csökkentett összegét önkormányzati intézmény, civil szervezet részére, 
működésének segítésére, vagy közérdekű célra felajánlhatja. A felajánlásról szóló 
nyilatkozatot a polgármesterhez kell írásban benyújtani 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felajánlásról szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell,  

 a) a tiszteletdíj teljes összegének, vagy meghatározott hányadának megjelölését, 

 b) egy alkalomra, határozott időtartamra vagy visszavonásig érvényes, 

 c) a kedvezményezett megnevezését, számlaszámát.” 

 

2. § (1) Az SZMSZ 79. § (5) bekezdésében a „nevez ki” szövegrész helyébe a „nevezhet ki” 
szöveg lép. 

(2) Az SZMSZ 79. § (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„(6) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy akadályoztatásuk, 
távollétük esetén a jegyzői feladatokat a munkaköri leírásokban meghatározott helyettesítés 
rendje szerint a jegyző által kijelölt hivatali köztisztviselő látja el.” 

3. § (1) Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezet 3.1.1. pontjában szereplő „Aljegyző” szövegrész 
hatályát veszti. 

(2) Az SZMSZ 6. melléklet III. fejezet 3.2.1. pontjában szereplő „Aljegyző” szövegrész 
hatályát veszti. 

(3) Az SZMSZ 6. melléklet IV. fejezet 2.5. pontjában szereplő „aljegyző” szövegrész helyébe 
az „aljegyző vagy a jegyzői feladatokat a munkaköri leírásokban meghatározott helyettesítés 
rendje szerint a jegyző által kijelölt köztisztviselő” szöveg lép. 
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(6) Az SZMSZ 5. függelékében az „Aljegyző-Osztályvezető” szövegrész helyébe 
Osztályvezető” szöveg lép. 

4. § Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 14/2004. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet. 

5.§ Ez a rendelet 2015 május 30-án lép hatályba. 

 

Pásztó, 2015. május 22. 

 

 

 Dömsödi Gábor      dr. Sándor Balázs 

             polgármester              jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az Önkormányzat és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014.(XI.13.) 
önkormányzati rendelete módosításához az alábbi indokolást csatolom:  
 

Általános indokolás 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2014. 
október 12-én hatályba lépett 35. §-a lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület rendeletében az 
önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottság tagja és a tanácsnok részére − akár 
differenciált mértékű − tiszteletdíjat, illetve természetbeni juttatást állapítson meg. A 
tiszteletdíj megállapítása nem kötelező, a megállapított összeg nem veszélyeztetheti az 
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. A tiszteletdíj és természetbeni juttatás 
megállapítására irányuló rendeletalkotásra kifejezett felhatalmazást tartalmaz az Mötv. 143. § 
(4) bekezdésének f) pontja.  Mindezek mellett természetesen lehetőség van a tiszteletdíjról 
rendelkezni is, melynek eddigi szabályozása pontosításra szorul. 

A hivatali struktúraváltás és a be nem töltött üres álláshelyek indokolttá teszik, hogy a jegyző 
helyettesítésére vonatkozó szabályozást is felülvizsgáljuk. Az Mötv. 82. § (1) bekezdése 
alapján a tízezer főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál a polgármester - a 
jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára – aljegyzőt nevezhet ki.  Az 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. Erről a hatályos 
SZMSZ-ünk úgy rendelkezik, hogy a jegyző és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége 
esetén a jegyzői feladatokat a szervezési osztályvezető látja el. Jelenleg sem aljegyzője, sem a 
szervezési osztályvezetője nincs az önkormányzat hivatalának. A munkamenet folyamatos 
ellátása és a zökkenőmentes működés mindenképpen igényli ennek a helyzetnek a 
szabályozását.  

 

Részletes indokolás 

1. § 

A képviselő, a bizottsági elnök, a bizottság tagja és a tanácsnok felajánlás keretében csak a 
nettó tiszteletdíjáról rendelkezhet, a bruttó tiszteletdíjról, azaz a közterhekről is történő 
rendelkezés sértené az adózási alapelveket. A költségvetést megillető adóról, járulékról nem 
lehet rendelkezni. 

A bruttó tiszteletdíjról lemondani lehet, mivel a tiszteletdíjról való lemondás esetén nem kerül 
sor a tiszteletdíj elszámolására. Ekkor annak felhasználására javaslatot tehet az a képviselő, 
bizottsági elnök, bizottsági tag vagy tanácsnok, aki a tiszteletdíjáról lemondott, de a 
felhasználásáról a képviselő-testület dönt.  
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2. § 

A Polgármesteri Hivatalban a helyettesítés rendje megoldásra vár. A közigazgatási munka 
folyamatos ellátása mindenképpen igényli a plusz erőforrások bevonását a hivatali 
köztisztviselők részéről, hogy a jegyző akadályoztatása, vagy bármilyen okból történő 
távolléte ne legyen gátja a jogszerű munkának.  

3. § 

E módosításokat az aljegyzői tisztség határozatlan idejű betöltetlensége indokolja.  

4. § 

Technikai dereguláció. Az önkormányzat képviselő-testülete a megváltozott jogszabályi 
környezethez igazodó új rendeletet fogadott el a helyi népszavazásról, melyben a korábbi, 
ugyanilyen tárgyban született rendeleteit hatályon kívül helyezte. Ennek ellenére mégis 
maradt hatályban a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendeletünk és a 
jogbiztonság megköveteli ennek hatályon kívül helyezését is. E rendelet keretében teszünk 
eleget e követelménynek. 

5. § 

Hatályba léptető rendelkezés. 

 

Pásztó, 2015. május 22. 

 

        dr. Becsó Károly s.k. 

               Ügyrendi Bizottság Elnöke 
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