
Izsák Város Alpolgármesterétől 

E l ő t e r j e s z t é s 
a Képviselő-testület 2020. augusztus 25-én tartandó ülésére 

Tárgy: Dr. Bíró Sándor támogatási kérelme 

Előterjesztő: Végh Tamás alpolgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.4.) rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálatának eredményeként a következőkben részletezett okok 
miatt szükségesség vált az SZMSZ módosítása: 

1.  Az SZMSZ 19.§ (2) bekezdése értelmében a polgármester által befogadott indítvány 
tartalma szerinti előterjesztés előkészítését a munkaterv szerinti következő testületi 
ülésre írja elő a jegyzőnek az indítványban szereplő ügy tartalmi összetettségére 
tekintet nélkül. A SZMSZ előterjesztés szerinti módosításának elfogadásával a 
tartalmilag összetettebb ügyek döntésre való előkészítésére több idő állna 
rendelkezésre, ezáltal biztosítva a megalapozottabb döntéselőkészítés lehetőségét.   

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdése szerint a nem önkormányzati képviselő tag 
jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő 
bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. Az SZMSZ 49. §-a magasabb 
tiszteletdíjat állapít a bizottság nem képviselő tagjai számára. Az SZMSZ jelenleg 
hatályos szabályozása tekintettel az Mötv. 57. § (1) bekezdésére sérti a jogegyenlősége 
elvét, ezért módosításra szorul.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet 
elfogadására. 

Végh Tamás s.k. 
alpolgármester 



RENDELET-TERVEZET 

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2020. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2014. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ) 19.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Amennyiben a polgármester az indítvány tartalmával egyetért: 

a) és a képviselő-testületi ülésre az előterjesztés előkészítésére elegendő idő áll 
rendelkezésre, felkéri a jegyzőt, hogy koordinálja az előterjesztés előkészítését, 

b) amennyiben az ügy bonyolultságára tekintettel az előterjesztés előkészítése hosszabb 
időt vesz igénybe, felkéri a jegyzőt, hogy a munkaterv szerinti soron következő képviselő-
testületi ülésre gondoskodjon az előterjesztés előkészítéséről.” 

2. § A SZMSZ 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja havonta 10.000 Ft” 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

 Végh Tamás s.k.  dr. Nagy Attila Egon s.k. 
 alpolgármester  jegyző 



Záradék: 
A rendelet 2020. augusztus 26-án a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 dr. Nagy Attila Egon s.k. 
 jegyző 

I.  A RENDELET-TERVEZET ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA 

A rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. 
(XII.4.) önkormányzati rendelet szövegezési hibája és jogegyenlőséget sértő szabályozása 
miatt vált szükségessé.  

II.  A RENDELET-TERVEZET RÉSZLETES INDOKOLÁSA 

1. § : A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat az indítvány benyújtása 
vonatkozásában – a polgármester egyetértése esetén – nem fogalmazott megfelelően, 
korrekciója vált szükségessé.  

2. § : A képviselő és nem képviselő bizottsági tagok vonatkozásában a tiszteletdíj egységes 
meghatározása szükséges a jogegyenlőség elve alapján. 

3. § : A rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza. 

Előzetes hatásvizsgálat 

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

.../2020. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 



A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi, gazdasági hatások: 

A rendelet módosításának társadalmi hatása nincs. A rendeletnek technikai gazdasági, 
költségvetési hatása nem releváns.  

II. Gazdasági, költségvetési hatás:  
Az önkormányzat költségvetésében a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjára 
fordított kiadás csökken.  

III Környezeti, egészségi következménye: 
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása. 

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
Az adminisztratív terhek a rendelet elfogadása esetén nem növekednek. 

V. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 

A rendeletalkotás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott törvényességi felhívás miatt vált 
szükségessé.  

VI. Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítottak.  

Izsák, 2020. augusztus 19. 

 dr. Nagy Attila Egon s.k. 
 jegyző 


