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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. május     -én tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1999.(II.25.) önkormányzati 

  rendelet módosítása (külső bizottsági tag lemondása okán) 

E l ő a d ó: Zsombok Lajos polgármester                      

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kemény Zoltán a Jogi, Pénzügyi és Településpolitikai Bizottság külső bizottsági tagjai írásbeli 

lemondását nyújtotta be hozzám, illetve az Önkormányzat Képviselő-testületéhez.  

Kemény Zoltán külföldi munkavállalása folytán nem tudja a jövőben ellátni a bizottsági tagságból 

eredő feladatait; így 2014. május 1-jei nappal lemondott tisztségéről. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 58.§ (3) bekezdése szerint 

„a bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló 

nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott, 

a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat 

átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá érvényességéhez nem 

szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.”  

Idézett jogszabály a bizottságok létszámára vonatkozóan előírást nem tartalmaz, csupán az 

összetételre vonatkozóan rendelkezik oly módon, hogy a bizottság elnökét és - az elnökkel együtt 

számított – létszámának több mint felét a képviselő-testület tagjai közül kell választani. 

 

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a megüresedett külső bizottsági tagsági helyre jelen 

ciklusban már ne válasszunk új külsős tagot. A fentiek alapján került előterjesztésre az SZMSZ 

módosítása tekintettel arra, hogy az SZMSZ tartalmazza a bizottságok összetételét és pontos 

létszámát. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati, és rendelet-módosítási javaslat 

elfogadására.                         

 

Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja - tekintettel a 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 58.§ (3) bekezdésére – hogy a Jogi, Pénzügyi és Településpolitikai Bizottság külső 

bizottsági tagja, Kemény Zoltán bizottsági tagsági megbízatása 2014. május 1. napjával megszűnt. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

Lengyeltóti, 2014. május 7.         

 

         Zsombok Lajos 

           polgármester 

 

Készítette:    Jóváhagyta: 

 

Böröndi Franciska   dr. Szatmári Ibolya 

aljegyző    jegyző 
 



 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Előterjesztés címe: 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/1999.(II.25.) önkormányzati 

rendelet módosítása (külső bizottsági tag lemondása okán) 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

nincs 

 

külső bizottsági tag 

lemondása következté- 

ben 6 havi tiszteletdíj- 

maradvány keletkezik 

 

nincs 

 

nincs 

 

nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53.§ (1) bek. l) pontja kimondja, hogy a  

képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik a képviselő-testület bizottságairól. Tekintettel arra, hogy a Jogi,  

Pénzügyi és Településpolitikai Bizottság egy külső tagja lemondott tisztségéről és az önkormányzat fenti rendelete tartalmazza a bizottságok összetételét és 

létszámát, ezért szükséges az SZMSZ módosítása a személyi változás átvezetésére. 

 

A rendeletek megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel, javaslat a Somogy Megyei Kormányhivatal  

részéről a személyi változás átvezetésének elmaradása miatt 

 

A rendeletek alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

 

rendelkezésre áll 

 

 

 

 

 

rendelkezésre áll 

 

rendelkezésre áll 

 

rendelkezésre áll 

 

 



 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete  TERVEZET 

 

a 16/1999.(XII.30.), 4/2001.(II.23.), 10/2001.(IX.26.), 6/2002.(VIII.23.), 8/2002.(X.30.), 12/2002.(XII.12.), 

16/2004.(VI.30.), 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 19/2005.(IX.30.), 13/2006.(IV.26.), 22/2006.(X.11.), 

7/2007.(II.23.), 14/2008.(V.30.), 26/2008.(XI.28.), 19/2009.(IX.25.), 22/2009.(X.30.), 1/2010.(I.29.), 

5/2010.(II.24.), 13/2010.(VI.29.), 18/2010.(X.14.), 27/2011. (IX.30.), 1/2012.(I.30.), 18/2012.(VI.1.), 

27/2012.(XI.15.), 36/2012.(XII.18.), 2/2013.(II.8.),  2/2013.(III.8.), 11/2013.(VI.28.), 17/2013.(X.31.), 

25/2013.(XII.21.), 1/2014.(I.31.) 

 önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

53.§ (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet 29.§ (3) bekezdés a) 

pontja {Jogi, Pénzügyi és Településpolitikai Bizottság (JPTB): 4 fő képviselő,} „2 fő külső tag” szövegrész 

helyére az „1 fő külső tag” szövegrész lép. 

 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet 2014. május 31-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Lengyeltóti, 2014. május 29.       

 

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                         Zsombok Lajos 

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. május 30-án.               

  

                                                                                                 dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                           jegyző  


