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Előterjesztés 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. március 30-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…) önkormányzati 

rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Iktatószám: LMKOH/1208-2/2023. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november hónapban módosította 

utoljára a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletét, melynek ismételt módosítása 

szükséges az általános és részletes indokolásban foglaltak szerint. 

1. Általános indokolás 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 53. § (1) bekezdés alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti 

és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.  

  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletének módosítása a vármegyei elnevezések, továbbá a 

polgármesteri határkörök változása miatt indokolt. 

  

1. Részletes indokolás  

   1. §-hoz 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletének 10. § módosítása indokolt, tekintettel arra, hogy 

2023. január 1. napjától a megyék elnevezése vármegyékre változott, így a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat és Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal nevét is módosítani szükséges. 

   

2. §-hoz 

A rendelet 2. mellékletének módosítását tartalmazza, melyben beépítésre került a polgármester 

hatáskörébe a logó használatának engedélyezése, továbbá a településkép védelméről szóló 

törvényben meghatározott önkormányzati hatáskörök átruházása.  

 

   

 3. §-hoz 

 A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.  
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Előzetes hatásvizsgálat: 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása, hogy a logó engedélyezése és a 

településkép védelméről szóló törvényben foglalt önkormányzati határkörök polgármesteri 

hatáskörbe történő átruházásával a polgárok gyorsabban, gördülékenyebben tudják intézni ezirányú 

ügyeiket. Költségvetési hatásaként a logó használatának engedélyezéséből befolyó minimális bevétel 

említhető. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket atekintetben csökkenti, hogy nem kell 

Képviselő-testületi előterjesztéseket készíteni annak érdekében, hogy logó engedélyezése irányuló 

kérelmek és a településkép védelméről szóló törvényben foglalt önkormányzati határkörök elbírálása 

megtörténjen.  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Ezen rendelet-módosítás elmaradása jogszabálysértést eredményez, amennyiben a megyei szó 

átvezetése vármegyeire nem történik meg.  

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-

lek:  

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indokolását 

terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

Lajosmizse, 2023. március 7. 

Basky András sk. 

                                                    polgármester 
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előterjesztés melléklete 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 

2.1.a pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 10. § (4) 

bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Állandó meghívottként a Képviselő-testület ülés meghívójának kézbesítésével meg kell hívni a 

Képviselő-testület ülésére:) 

„a) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) képviselőjét,” 

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 10. § (6) 

bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Tanácskozási joggal meghatározott napirendi pontokhoz – a Képviselő-testületi ülésre szóló meghívó 

megküldésével, valamint külön kérésre az őket érintő napirendi ponthoz tartozó előterjesztések 

utólagos megküldésével - meg kell hívni:) 

„e) területfejlesztési ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzatot,” 

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 10. § (7) 

bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Rendkívüli ülés esetén meg kell hívni a meghívó kézbesítésével:) 

„a) a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal képviselőjét,” 

(4) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 10. § (8) 

bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Rendkívüli ülés esetén amennyiben érintett, akkor meg kell hívni a meghívó – külön kérésre az 

előterjesztés - kézbesítésével) 

„g) területfejlesztési ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzatot,” 

2. § 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

Basky András dr. Balogh László 

polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetésének időpontja:……………………….. 

 

 

 dr. Balogh László 

                                                                                               jegyző   



6 

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelethez 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL A POLGÁRMESTER 

1. HATÁSKÖRÉBE UTALT ÜGYEK 

1.1. Dönt Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló önkormányzati rendeletében foglalt feltételeknek megfelelő települési támogatás 

megállapításáról. 

1.2. Dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő személyi térítési díj összegéről 

abban az esetben, amennyiben az ellátásban részesülő azt vitatja. 

1.3. Dönt – a feladat- és hatáskörében megállapított - a jogosulatlanul felvett szociális ellátás 

visszafizetéséről indokolt esetben részletfizetést engedélyez vagy dönt annak elengedéséről. 

1.4. A hajléktalan személynek szállást biztosít, ha ennek hiányában a késedelem a rászorulónak, ill. a 

hajléktalannak életét, testi épségét veszélyeztetné. Az ideiglenes intézkedésről értesíti a hatáskörrel 

rendelkező illetékes szervet. 

1.5. Dönt az ideiglenesen szabad pénzeszközök betét- elhelyezéséről, az egyéb banki szolgáltatások 

igénybevételéről. 

1.6. Gondoskodik a közutak tisztántartásáról, a hó eltakarításról, továbbá az utak síkosság-

mentesítéséről 

1.7. Ellátja a helyi címer, zászló és logó használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatot. 

1.8. Dönt a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út-és 

járdaépítésekre beadott egyéni pályázatokról. 

1.9. Gyakorolja az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi 

jogosítványokat, az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető 

nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát, gondoskodik 

az önkormányzat jogi képviseletéről.  

1.10. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése 

esetén köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.  

1.11. Aláírja a meghatározott értékhatár feletti önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására 

irányuló szerződést. 

1.12. Jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek, a 

nem intézményi használatban lévő bérleti szerződések, illetve – Képviselő- testületi döntést 

követően- a biztosítási szerződések megkötésére. 

1.13. Aláírja a lakásokról és helyiségekről szóló külön rendelet alapján előkészített bérleti és 

adásvételi szerződéseket. 

1.14. Dönt a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló külön rendeletben meghatározott 

méltányossági kérelmek elbírálásáról. 
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1.15. Engedélyezi a közterület használatot, az önkormányzat tulajdonában álló közterület 

filmforgatási célú használatára irányuló kérelmek esetén gyakorolja a jogszabályok alapján a 

Képviselő-testületet megillető hatásköröket, kiadja a filmforgatási célú közterület-használathoz 

kapcsolódó egyéb tulajdonosi hozzájárulásokat (pl. közútkezelői hozzájárulás). 

1.16. Aláírja a vásárokról és piacokról szóló külön rendeletben meghatározott bérleti szerződéseket. 

1.17. Dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra az ingatlan fekvése szerint 

illetékes települési önkormányzatot megillető elővásárlási jogról. 

1.18. Dönt a közút területének egyéb nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról. 

1.19. Véleményezi a szomszédos és a megyei önkormányzatok településrendezési eszközeit. 

1.20. Eljár a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdése a) pontjában 

meghatározott önkormányzati közútkezelői hatáskörbe tartozó ügyekben. 

1.21. Dönt az önerőt nem igénylő, 100%-os támogatási intenzitású, és egyéb feltételeiben is kedvező 

pályázatok benyújtása tekintetében, melyekben Lajosmizse Város Önkormányzata a támogatott, vagy 

a kedvezményezett, azzal, hogy a megtett intézkedésekről a soron következő rendes ülésen a 

Képviselő-testületet tájékoztatja. 

1.22. Gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. 

1.23. Kialakítja az iskolai felvételi körzetek megállapításához szükséges önkormányzati véleményt. 

1.24. Dönt a nyomvonal jellegű építményekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. 

1.25. Dönt a talajterhelési díjról szóló külön rendelet alapján a szennyvíz bekötési támogatásról. 

1.26. Dönt a közműves ivóvíz rákötési támogatás nyújtásáról szóló külön rendelet alapján az ivóvíz 

rákötési támogatásról. 

1.27. Dönt a 6050 Lajosmizse Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatt található un. Cédulaház 

használatba adásáról kérelmezőnként, évente maximum 5 naptári napot illetően. 

1.28. Dönt a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben meghatározott 

önkormányzati hatáskörökben.”
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Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez  

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 

rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, 

a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 

Jogszabálytárban kell közzétenni.” 

  

Erre tekintettel Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…) 

önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet 2022. november 22-i Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 

módosításának indokolását az alábbiakban teszem közzé: 

2. Általános indokolás 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 53. § (1) bekezdés alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti 

és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.  

  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletének módosítása a vármegyei elnevezések, továbbá a 

polgármesteri határkörök változása miatt indokolt. 

  

2. Részletes indokolás  

   1. §-hoz 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendeletének 10. § módosítása indokolt, tekintettel arra, hogy 

2023. január 1. napjától a megyék elnevezése vármegyékre változott, így a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat és Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal nevét is módosítani szükséges. 

   

2. §-hoz 

A rendelet 2. mellékletének módosítását tartalmazza, melyben beépítésre került a polgármester 

hatáskörébe a logó használatának engedélyezése, továbbá a településkép védelméről szóló 

törvényben meghatározott önkormányzati hatáskörök átruházása.  

 

   

 3. §-hoz 

 A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.  

 


