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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. október 11-ei alakuló testületi ülésén felhívtam a 
testület figyelmét, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a testület az alakuló ülést követı 6 hónapon 
belül felülvizsgálja, megalkotja szervezeti és mőködési szabályzatát. 
A testület 56/2006. (X.11.) számú határozatában felhatalmazást adott a szervezeti és mőködési szabályzat átfogó 
felülvizsgálatára.  
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2003. (V.05.) számú rendelet átfogó 
felülvizsgálatát elvégeztem, és a felülvizsgálatot követıen javaslom, hogy a testület a jelenleg hatályos 
önkormányzati rendeletet helyezze hatályon kívül, és a jelen elıterjesztésemhez csatolt rendelet-tervezetet 
fogadja el.  
A felülvizsgálatot követıen a hivatkozott rendelethez mindenképpen korrekcióra szorult az alábbiak miatt: 

o az Önkormányzat csatlakozott Kıszeg Város és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásához, és ezzel 
egyidejőleg egyes feladat- és hatásköreinek gyakorlását a Többcélú Társulásra átruházta; 

o a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. tv. és végrehajtási rendeletének 
módosítása következtében egyes hatáskörök a testület helyett a jegyzıhöz kerültek, ezért a Képviselı-
testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke módosításra szorul. 

 
Az átfogó felülvizsgálat során a hatályos szervezeti és mőködési szabályzat rendelkezésit pontosítottam, 
kiegészítettem, illetve a zavartalan testületi mőködés érdekében az alábbi új rendelkezések bevezetését javaslom: 

o a Képviselı-testület megbízása /3. §/ 
o Alakuló ülés /14. §/  
o Rendkívüli ülés /16. §/ 
o Meghívottak köre /18. §/ 
o Tárgyalási szünet /23. §/ 
o Titkos szavazás /31. §/ 
o Ismételt szavazás /32. §/ 
o Lakossági fórum /40. §/ 

 
 
Fentiekre tekintettel jogtechnikai szempontból egyszerőbbnek tartom, ha a 6/2003. (V.05.) számú rendelet 
módosítása helyett a Képviselı-testület új mőködési és szervezeti szabályzatot fogad el.   
Javaslom az elıterjesztés megvitatását, és a rendelet-tervezet elfogadását! 
 
Kérem a Képviselı-testületet az elıterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezetet elfogadására.  
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Velem, 2007. április 27.                                
                                                                                                        Dr. Görög István sk. 
                                                                                             körjegyzı  


