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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2017. november 30-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Az előterjesztést készítette:  Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 

Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság 

 

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

        jegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2017. november 22. 
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Kiskunhalas Város Polgármesterének     ÚJ VÁLTOZATBAN 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére  

 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 44. § (7) bekezdése alapján a polgármester az 

önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a Közös Önkormányzati Hivatal 

közreműködésével látja el.  

 

A Képviselő-testület által polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök jegyzékét a Rendelet 2. 

melléklete tartalmazza. Az 1.24. pont c) alpont alapján a polgármester az önkormányzat vagyonával 

kapcsolatban az elidegenített ingatlan esetében az elidegenítési és terhelési tilalmak törléséhez, 

valamint azok hatálya alatt a további megterheléshez szükséges vagy azzal összefüggő 

nyilatkozatokat – más tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utalt ügyekben annak felhatalmazása 

alapján – adja meg. 

 

A fentieket kiegészítve a gyakorlat azt mutatja, hogy az elidegenített ingatlanok esetében az 

elidegenítési és terhelési tilalommal egyidejűleg jelzálogjog is bejegyezésre kerül az ingatlan-

nyilvántartásban. Ahhoz, hogy a jelzálogjog megalapozott törléséhez a polgármester jogosult legyen 

hozzájárulni, úgy szükséges az SZMSZ 2. számú melléklet 1.24. pont c) alpontjának kiegészítése. 

 

Az SZMSZ 3. melléklete a Képviselő-testület bizottságai feladatkörét, valamint átruházott feladat - 

és hatásköreit határozza meg. A 2. pont a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladatait sorakoztatja fel. A 2.1.25. 

alpont alapján a Bizottság véleményezi a közutak forgalmi rendjének kialakítását. A forgalmi rend 

átalakításával kapcsolatban azonban a Képviselő-testület dönt. A gyakorlat alapján indokolt a 

Bizottságot átruházott hatáskörben felhatalmazni a forgalmi rend átalakításával összefüggő döntés 

meghozatalára és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

Az SZMSZ 40. § (14) bekezdésében és a 44. § (10) bekezdésében az Ügyrendi és Szociális 

Bizottság megnevezése helytelenül szerepel, így jelen módosítással ezen adminisztrációs hibák is 

orvosolhatóak. 

 

Szalontai Mária könyvvizsgáló asszony által tett észrevétel alapján – magasabb szintű jogszabály 

módosítása folytán - indokolt az SZMSZ 63. § (2) bekezdés a) pontjának hatályon kívül helyezése. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet tervezet módosításának megtárgyalására és annak 

elfogadására. 

 

Kiskunhalas, 2017. november 27. 

          

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (...) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 

(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 

 

Társadalmi hatás: az eljárási szabály változása a lakosság körében érzékelhető.  

 

 

Gazdasági hatás: gazdasági hatása nincs a szabályozásnak. 

 

 

Költségvetési hatásai: a költségvetési hatása nincs a szabályozásnak. 

 

 

Környezeti és egészségügyi következményei: nem értelmezhető. 

 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: a Hivatal adminisztratív terhei nem nőnek. 

 

 

A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a 

módosítás folytán a döntések adminisztrációs terhei csökkennek. 

 

 

Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály 

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei nem változnak. 

 

 

Kiskunhalas, 2017. november 24. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2017. (...) önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális Bizottsága, 

valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága, a Köznevelési, 

Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: SZMSZ) 40. § (14) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(14) A képviselők, vagy más felszólalók a polgármesternél írásban kérhetik a jegyzőkönyv 

kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik meg az általuk előadottakkal. Ha a 

polgármester a kiigazítási javaslattal nem ért egyet, az Ügyrendi és Szociális Bizottság a 

hangfelvétel meghallgatását követően dönt a jegyzőkönyv kiigazításáról.” 

2. § 

Az SZMSZ 44. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(10) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat és 

meghatározza – jogszabályok keretei között – illetményét. A képviselő-testület munkáltatói 

jogkörben hozott határozatok, jogszabályi rendelkezés végrehajtásával kapcsolatos kiadmányozást 

az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke gyakorolja.” 

3. § 

Az SZMSZ 2. melléklet 1.24. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

“c) elidegenített ingatlan esetében az elidegenítési és terhelési tilalmak, az ingatlant terhelő 

jelzálogjog törléséhez, valamint azok hatálya alatt a további megterheléshez” 

4. § 

Az SZMSZ 3. melléklet 2.2. pontja a következő 2.2.21. ponttal egészül ki: 

“2.2.21. Dönt a forgalmi rend átalakításáról és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásáról.” 

5. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti az SZMSZ 63. § (2) bekezdés a) pontja. 

 

 

Kiskunhalas, 2017. december “.....” 

 

   

   

  Fülöp Róbert  Komlósné dr. Fekete Anikó 

polgármester       jegyző 
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Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Kiskunhalas, 2017. december „….” 

 

 

 

Komlósné dr. Fekete Anikó 

          jegyző 


