
Izsák Város Polgármesterétől 

Előterjesz té s  

A Képviselő-testület 2019. november 05-én tartandó ülésére 

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az SZMSZ módosítása szükséges mivel szeretnénk kialakítani a tanácsnoki rendszer 

működésének alapjait, mely lehetőséget nyújt majd a jövőben tanácsnokok választására a 

Képviselő-testületnek. A tervezet alapján legfeljebb 1 éves időtartamra (a végzett 

tevékenység és a feladatok alapján hosszabíthatóan), szakfeladatok segítésére kerülne 

kinevezésre a Képviselő-testület által a polgármester előterjesztése alapján. 

A módosításban rendezésre kerül a bizottsági tagsági és elnöki munkáért járó tiszteletdíj, 

valamint a tanácsnoki munkáért járó tiszteletdíj kerülne megemelésre és a nem képviselő 

bizottsági tagok tiszteletdíja kerülne emelésre.  

A módosítás után lehetőség nyílik a polgármester munkáját segítő önkormányzati 

főtanácsadó kinevezésére is, aki a Polgármesteri Hivatal állományában mint köztisztviselő 

dolgozna jövőben. Az önkormányzati főtanácsadói kinevezés a polgármester, a képviselő-

testület és bizottsága megbízatásának, illetve feladata ellátásának idejére szól. Az 

önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó felett a munkáltatói jogokat a 

polgármester gyakorolja. Az ilyen munkakörök száma nem haladhatja meg az 

önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 8%-át, így a Polgármesteri 

Hivatalnál 1 fő alkalmazására van lehetőség, ilyen munkakörben. Az illetmény pedig a 

közszolgálati jogviszonyban töltött időtől függetlenül a főosztályvezető illetménnyel azonos 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Javasolom, hogy a fentiek alapján kerüljön sor a hatályos szervezeti és működési 

szabályzat módosítására az előterjesztésnek megfelelően.  

Izsák, 2019. október 22. 

Kutas Tibor 

polgármester 

 



 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2019.(XI. 05.) önkormányzati rendelete 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

                                                                           Kihirdetve: 2019. november 05.  

 

 

 

Bak Nándor 

jegyző 

 

 

 

 



 

 

Izsák Város Képviselő-testületének 17/2019. (XI. 05.) 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) 49. § szakasz helyében a következő 

rendelkezés lép:  

(1) A települési képviselőnek a testületi munkában való részvételével összefüggően a 

munkavégzés alóli felmentésére, az így kiesett jövedelem megtérítésére, valamint 

költségeinek megtérítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 

rendelkezései az irányadóak. 

(2) A képviselőt képviselő-testületi, bizottsági tagsági, bizottsági elnöki, tanácsnoki 

feladatainak ellátásáért havonként az alábbi tiszteletdíj illeti meg:  

a) a képviselő képviselő-testületi feladatainak ellátásáért:  50.000 Ft 

b) a képviselőt az alábbi díjakból egy, a legmagasabb összegű kiegészítés illeti meg:   

ba) a bizottság tagját 10.000 Ft 

bb) a bizottság elnökét 35.000 Ft 

bc) a tanácsnokot 70.000 Ft 

(3) A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja havonta 20.000 Ft. 

 

 

2. §  

Az ÖR 57/A §-al egészül ki:  

Tanácsnok 

(1) A képviselő-testület önkormányzati feladatok ellátásának koordinálására és 

felügyeletére tanácsnokot választhat, legfeljebb 1 év határozott időtartamra a 

polgármester előterjesztése alapján. 

(2) A tanácsnok jogosult 

a) a polgármester megbízása alapján képviselni az önkormányzatot,  

b) szakmai feladatai ellátásához a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti 

egységének köztisztviselőjét segítségként igénybe venni, 



c) a képviselő-testület éves munkatervére javaslatot tenni, 

d) írásban véleményezni a feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket, 

ebben a körben előterjesztést készíteni. 

(3) A tanácsnok megbízatása megszűnik: 

a) lemondással, 

b) a képviselői mandátum megszűnésével, 

c) visszahívással 

d) a kinevezés határozott időtartamának lejártával 

3. §  

 

Az ÖR 58. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

(1) A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 

4. §  

 

Az ÖR 63. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

(1) A Polgármesteri Hivatal feladataira Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény rendelkezései az irányadóak. 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a polgármester feladatainak 

segítésére 1 fő önkormányzati főtanácsadói munkakört hoz létre. 

 

  Záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2019. november 12. lép hatályba és 2019. november 13. napján hatályát 

veszti.  

(2) Hatályát veszti Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2019.(X. 28.) 

önkormányzati rendelete. 

Izsák, 2019. november 05.  

 

 

Kutas Tibor  Bak Nándor  

polgármester jegyző 
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