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Tisztelt Képviselő-testület!
Siójut Község Önkormányzat a 2019. október 29-ei alakuló ülésén elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
SZMSZ) az ülés 2) napirendi pontjaként. Ezt követően döntött az Ügyrendi Bizottság
tagjainak megválasztásáról. Az Ügyrendi Bizottság elnökének Horváth Lászlóné, tagjainak
Bertáné Szakálas Andreát és Hernerné Bévárdi Mariannt választották. Azt követően került sor
az alpolgármester megválasztására, aki Bertáné Szakálas Andrea lett.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 58. § (1) bekezdése szerint „(...) Nem lehet bizottság elnöke vagy tagja
a polgármester.” A Mötv. 79. § (2) bekezdése szerint „A polgármester, a megyei közgyűlés
elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre, a megyei
közgyűlés alelnökére és a főpolgármester-helyettesre is megfelelően alkalmazni kell.”
A fentiek alapján a bizottság tagjai tekintetében a megválasztott alpolgármester helyett új
bizottsági tagot kell választani. Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 tagú, a
polgármester és az alpolgármester nem lehet bizottság elnöke, tagja. Az SZMSZ 42. § (1)
bekezdése szerint „Az Ügyrendi Bizottság 3 fő települési képviselőből áll.” Az egyetlen
települési képviselő, aki még nem bizottsági tag, nem kívánja a bizottsági tagságot vállalni.
Részletes indokolás
1. §-hoz: Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 5 tagú és a polgármester és az
alpolgármester nem lehet bizottság elnöke, tagja, és az egyetlen lehetséges képviselő nem
kíván az Ügyrendi Bizottság tagja lenni, ezért szüksége 1 fő nem települési képviselő tagot
választani, mert a bizottság létszáma nem lehet 2 fő.
Tehát a módosítás szerint:
„Az Ügyrendi Bizottság 2 fő települési képviselő és 1 fő nem települési képviselő tagból áll. A
bizottság elnökének és tagjainak nevét az SZMSZ 1. függeléke tartalmazza.”
Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület 70/2019. (X. 29.) számú határozatát módosítani
szükséges:
„Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2019. (X. 29.)
számú határozata
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Ügyrendi Bizottság elnökének Horváth Lászlónét, tagjainak pedig
Bertáné Szakálas Andrea képviselőt és
Bévárdiné Herner Mariann képviselőt
választja meg.”
A nem települési képviselő bizottsági tag személyére a polgármester tesz javaslatot.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
70/2019. (X. 29.) számú határozatát módosítja azzal, hogy az Ügyrendi

Bizottságba Bertáné Szakálas Andrea települési képviselő tag helyett
................................................ nem települési képviselő tagot választja meg.
Felelős: Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester
Határidő: értelem szerint

2. §-hoz: Az önkormányzati rendelet 1. függeléke helyébe az alábbi tartalommal a rendelet 1.
melléklete lép (értelemszerűen kitöltve a hiányzó tag nevével).
A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK,
VALAMINT A ÜGYRENDI BIZOTTSÁG TAGJAINAK NÉVSORA
BALASSÁNÉ UJVÁRI ZSUZSANNA polgármester
BERTÁNÉ SZAKÁLAS ANDREA alpolgármester
BÉVÁRDINÉ HERNER MARIANN települési képviselő
HORVÁTH LÁSZLÓNÉ települési képviselő
VISZLÓ FERENC települési képviselő

ÜGYRENDI BIOTTSÁG
HORVÁTH LÁSZLÓNÉ

elnök

BÉVÁRDINÉ HERNER MARIANN
..........................................................................
3. §-hoz: A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet minősített többséggel hagyja jóvá!
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. § értelmében,
valamint SZMSZ 29. § (1) bekezdése alapján)
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1)-(2) bekezdése alapján):

(a

Rendelettervezet címe: a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatás: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 58. § (1) bekezdése szerint „(...) Nem lehet
bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.” A Mötv. 79. § (2) bekezdése szerint „A polgármester, a
megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre, a
megyei közgyűlés alelnökére és a főpolgármester-helyettesre is megfelelően alkalmazni kell.” Az
Ügyrendi Bizottság tagjainak létszáma 3 fő, melyből 2 fő képviselő-testületi tag és 1 fő nem
képviselő-testületi tag lesz.

Környezeti és egészségügyi következmények: közvetlen környezeti és egészségi
következményei nincsenek a rendelettervezetnek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a rendelettervezet újabb adminisztratív terheket
nem keletkeztet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A cél elérése a rendelet megalkotásával lehetséges.
Egyéb hatás: nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: rendelkezésre áll
Szervezeti: rendelkezésre áll
Tárgyi: rendelkezésre áll
Pénzügyi: rendelkezésre áll
Siófok, 2019. november 22.

Dr. Sárközy László
jegyző

SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2019. (...) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 42. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Ügyrendi Bizottság 2 fő települési képviselő és 1 fő nem települési képviselő tagból áll.
A bizottság elnökének és tagjainak nevét az SZMSZ 1. függeléke tartalmazza.”
2. § Az Ör. 1. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.
Záró rendelkezés
3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Sárközy László sk.
jegyző

Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester

1. melléklet a …/2019. ( ...) önkormányzati rendelethez
1. függelék a 12/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelethez
A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK,
VALAMINT A ÜGYRENDI BIZOTTSÁG TAGJAINAK NÉVSORA
BALASSÁNÉ UJVÁRI ZSUZSANNA polgármester
BERTÁNÉ SZAKÁLAS ANDREA alpolgármester
BÉVÁRDINÉ HERNER MARIANN települési képviselő
HORVÁTH LÁSZLÓNÉ települési képviselő
VISZLÓ FERENC települési képviselő

ÜGYRENDI BIOTTSÁG
HORVÁTH LÁSZLÓNÉ
BÉVÁRDINÉ HERNER MARIANN
.....................................................

elnök

