
 

Elıterjesztés és általános indoklás a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról  
szóló 7/1999. (V. 12.) sz. rendelet módosításáról szóló  

../2010. (… …) sz. önkormányzati rendelethez 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 

A 2010. október 03-i választások után megalakuló új Képviselı-testület 
kívánalmainak megfelelıen átalakul a korábbi bizottsági struktúra. A Pénzügyi 
Bizottság „összeolvad” a Tájékoztató és Jogi-Ügyrendi Bizottsággal, míg a Kulturális 
és Oktatási Bizottság megkapja átruházott hatáskörben a szociális ügyek elbírálását. 
További változást jelent – élve a legújabb jogszabályi lehetıségekkel – a „külsıs” 
alpolgármester választása, illetve hogy a 2010. évi L. tv. elıírásai szerint 
településünkön már csak 8 képviselıt választottunk. 

A módosítás gyakorlatilag fenti változások átvezetését jelenti, hiszen fél éven 
belül egyébként is kötelezı részletesen átvizsgálni a szervezeti és mőködési szabályzat 
elıírásait, és szükség esetén változtatni azokat.  

Kérem az elıterjesztésemben foglaltak elfogadását. 
 
 
Alsónémedi, 2010. október 08. 
 
 
       Tisztelettel: 
          Rozgonyi Erik  
                  címzetes fıjegyzı  



 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének  
../2010. (… …) sz. önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatról szóló 7/1999. (V. 12.) sz. rendelet módosításáról 
 

 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló 7/1999. (V. 12.) sz. önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

 
Az R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejőleg a rendelkezés az alábbi 
alcímmel egészül ki: 

„Az Önkormányzat hivatalos bélyegzıi 
 

3. § 
 

A Képviselı-testület bélyegzıje: 
 

„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete” 
(körbélyegzı, középen a Magyar Köztársaság címerével) 

 
A bélyegzı hatósági eljárás során nem alkalmazható. 
 
Az Önkormányzat bélyegzıje: 
 

„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata” 
(körbélyegzı, középen a Magyar Köztársaság címerével) 

 
A Polgármester bélyegzıje: 
 

„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere” 
(körbélyegzı, középen a Magyar Köztársaság címerével) 

 
A Jegyzı bélyegzıje: 
 

„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzıje” 
(körbélyegzı, középen a Magyar Köztársaság címerével) 

 
 
A Polgármesteri Hivatal bélyegzıje: 
 

„Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
(körbélyegzı, középen a Magyar Köztársaság címerével) 

 



 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság bélyegzıje: 
 

„Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testületének 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága” 

(körbélyegzı, középen a Magyar Köztársaság címerével) 
 

2. § 
 

Az R. 7. §-a az alábbiakra változik: 
 

„7. § 
 

A Képviselı-testület tagjainak száma 8 fı, mely kiegészül a Polgármesterrel. 
A képviselı-testületi tagok névsorát a R. 1. sz. függeléke tartalmazza.” 
 
 

3. § 
 

Az R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 

„8. § 
 

A polgármester az Ötv. 91. § (7) bekezdésben meghatározott határidın belül a 
gazdálkodásért felelıs alpolgármesterrel és a bizottságok elnökeivel közösen készíti el 
és nyújtja be a Képviselı-testületnek a megbízása idıtartamára szóló gazdasági 
programot.” 
 

4. § 
 

Az R. 16. § (5) bekezdése az alábbiakra változik: 
 
„(5) A zárt ülésen született döntések közérdekő adatainak és közérdekbıl nyilvános 
adatainak megismerését úgy biztosítja az Önkormányzat, hogy ezeket a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság az Alsónémedi Hírmondóban a Képviselı-
testület ülésérıl szóló beszámolójában közzéteszi.” 
 

 
5. § 

 
Az R. 18. § (1) bekezdése a következıkre módosul: 
 
„(1) A Képviselı-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén a Képviselı-
testület tagjai közül megválasztott alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén 
pedig a korelnök hívja össze.” 
 



 

6. § 
 
Az R. 19. § (3-4) bekezdései az alábbiakra változnak: 
 
„(3) Meghívót kell küldeni: 

- a képviselı-testületi tagoknak, 
- a nem képviselık közül választott alpolgármesternek, 
- a jegyzınek, 
- az országgyőlési képviselınek, 
- a helyben mőködı egyházak, 
- a napirendi pontok elıadóinak, 
- a díszpolgároknak, 
- az elıterjesztések készítıinek, 
- az oktatási, nevelési és a kulturális intézmények vezetıinek, 
- a kisebbségi önkormányzat elnökének, 
- akiket jogszabály nevesít, 
- a konkrét kérelmet benyújtóknak. 
 

(4) Mellékleteket is kell küldeni: 
- képviselı-testületi tagoknak, 
- a nem képviselık közül választott alpolgármesternek, 
- a jegyzınek, 
- a kisebbségi önkormányzat elnökének, a kisebbséget érintı kérdésekben, 
- a napirendi pontok elıadóinak és az elıterjesztések készítıinek napirendjükkel, 
valamint a konkrét kérelmet benyújtóknak a kérelmükkel kapcsolatban.” 

 
 

7. § 
 
Az R. 23. § (2) bekezdése az alábbiakra változik: 
 
„(2) A polgármester távolléte esetén a Képviselı-testület ülését a Képviselı-testület 
tagjai közül megválasztott alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén a 
jelenlévı korelnök vezeti.” 
 
 

8. § 
 
Az R. 30. § (2) bekezdés bevezetı mondatrésze az alábbiak szerint módosul: 
 
„(2) Minısített többség - azaz a megválasztott képviselık több mint felének szavazata 
- szükséges:” 
 
 
 



 

9. § 
 
Az R. 34. § (6) bekezdése a következıre változik: 
 
„(6) A Képviselı-testület nyílt üléseirıl 4 példányban készül jegyzıkönyv. A 
jegyzıkönyv eredeti példányát a jegyzı kezeli, melyet évente irattárba kell helyezni. A 
jegyzı egy példányt az ülést követı 15 napon belül a Pest Megyei Közigazgatási 
Hivatal vezetıjének, egy példányt a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
elnökének küld meg, egy példánnyal biztosítja az állampolgárok betekintési jogát a 
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idıben.” 
 
 

10. § 
 
Az R. 36. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 
 
„(2) A Képviselı-testület a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
állásfoglalása alapján a következı ülésén egyszerő többséggel dönt a 
kezdeményezésrıl.” 
 
 

11. § 
 
(1) Az R. 37. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 
„(2) Az állandó bizottságok a következıek: 

- Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság,  
- Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság, 
- Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság.   

Az állandó bizottságok tagjainak névsorát, illetve a bizottságok feladatkörét a 
szabályzat 2. sz. függeléke tartalmazza.” 
 
(2) Az R. 37. § (6) bekezdése az alábbiakra változik: 
 
„(6) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ellátja az Ötv. 92.§.(3) 
bekezdésében meghatározott feladatokat, valamint elfogadása elıtt véleményezi a 
költségvetési koncepciót, a költségvetési rendeletet és annak módosításait, valamint a 
zárszámadási rendeletet. Végzi a képviselıi vagyonnyilatkozatok nyilvántartását, 
vizsgálatát és ellenırzését, melynek szabályait e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza 
és kivizsgálja az összeférhetetlenséggel kapcsolatos indítványokat.” 
 
 



 

12. § 
 
Az R. 42. § (1) bekezdése a következıképpen módosul: 
 
„(1) Az Alsónémedi Önkormányzat Polgármestere megválasztását követıen esküt tesz 
a Képviselı-testület elıtt. Megbízatását fıfoglalkozásban látja el. A munkáltatói 
jogokat a Képviselı-testület gyakorolja. A szabadság engedélyezése, útnyilvántartások 
igazolása munkáltatói jogokat a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 
elnöke gyakorolja a Képviselı-testület nevében.” 
 
 

13. § 
 
Az R. 43. § az alábbiakra változik: 
 

„43. § 
 

(1) Alsónémediben a megválasztandó alpolgármesterek száma kettı.  
(2) A Képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással a Képviselı-
testület megbízatásának idıtartamára egy alpolgármestert választ a Képviselı-testület 
tagjai közül, valamint egy gazdálkodásért felelıs alpolgármestert választ nem a 
Képviselı-testület tagjai közül. 
(3) Az alpolgármesterek társadalmi megbízatásban tevékenykednek. 
(4) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat. 
(5) Az alpolgármesterre megfelelıen alkalmazni kell a polgármesterre vonatkozó 
szabályokat.” 
 
 

14. § 
 
Az R. 47. § (2) bekezdése az alábbiakra változik: 
 
„(2) A Hivatal ügyfélfogadási ideje: 
  

hétfı   8,00-tól 12-ig és 13-tól 1730-ig 
szerda 8,00-tól 12-ig és 13-tól 16-ig 
péntek 8,00-tól 12,00-ig.” 

 
 



 

15. § 
 
Az R. 51. § (5) bekezdése az alábbiakra módosul: 
 
„(5) A következı ülésen a Képviselı-testület elé kell terjeszteni a rendelet-tervezetet a 
szakbizottságok állásfoglalásával valamint szükség esetén a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 
és Tájékoztató Bizottság véleményével együtt. Tájékoztatást kell adni továbbá a 
tervezetben nem szereplı lakossági és kisebbségi javaslatokról.” 
 
 

16. § 
 
Az R. 53. § (1) bekezdése a következıkre változik: 
 
„(1) A helyi rendeletek kétévenkénti felülvizsgálata a jegyzı és a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság együttes feladata.” 
 
 

17. § 
 
Az R. 59. § (3) bekezdése az alábbiakra változik: 
 
„(3) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság a bizottsági álláspontokat 
figyelembe véve alakítja ki véleményét a költségvetési koncepció-tervezetrıl, melyet 
az összes bizottság véleményével a polgármester a Képviselı-testület elé terjeszt” 
 

 
18. § 

 
Az R. 60. § (2) bekezdése a következıképpen módosul: 
 
„(2) A bizottsági vélemények alapján a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató 
Bizottság kialakítja saját álláspontját a költségvetési rendelet-tervezetrıl.” 
  
 

19. § 
 
Az R. 62. § (1) bekezdése az alábbiakra változik: 
 
„(1) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletei és függelékei: 
 
1. sz. melléklet Az Önkormányzat mőködési területének jellemzıi 
2. sz. melléklet Címer, zászló leírása, bélyegzık lenyomata 
3. sz. melléklet A vagyonnyilatkozatok leadásának nyilvántartásának, vizsgálatának és 
ellenırzésének szabályai  



 

4. sz. melléklet A nem képviselık vagyonnyilatkozatának átadására, nyilvántartására, 
a vagyonnyilatkozatokban foglalt személyes adatok védelmére és a meghallgatásra 
vonatkozó szabályok 
1. sz. függelék a Képviselı-testület névsora 
2. sz. függelék az Önkormányzat állandó bizottságainak névsora, a bizottságok 
feladatköre 
3. sz. függelék a Polgármesteri Hivatal ügyrendje  
 
 

19. § 
 
Az R. 3. sz. mellékletének 2. § (1) bekezdése az alábbiakra változik: 
 
„ (1) A képviselık a jegyzın keresztül juttatják el a nyilatkozatokat a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsághoz (továbbiakban: Bizottság).” 
 
 

20. § 
 
Jelen rendelet 2010. október 19-én lép hatályba.  
 
 
 
Alsónémedi, 2010. október 08. 
 
 
 
 
 Vincze József  Rozgonyi Erik  
 polgármester  címzetes fıjegyzı  


