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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletével
alkotta meg a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ).
Az SZMSZ 5. pontja tartalmazza a képviselő-testület összehívására, meghívójára vonatkozó
szabályokat, mely pont 13. §-a szerint:
13. § (1)A képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vesz:
a) az egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő, valamint a makói lakóhelyű
területi, és országos listán megválasztott országgyűlési képviselő(k),
b) a települési nemzetiségi önkormányzat(ok) elnöke(i),
c) a képviselő-testület bizottságai nem települési képviselő tagjai,
d) a helyi önkormányzat területén működő gazdasági érdekképviseleti szervezet képviselője, és az
illetékes gazdasági kamara elnöke, amennyiben a képviselő-testület olyan napirendet tárgyal, amelyről
az érintett szervezet a kamarai törvényben foglaltak alapján véleményt nyilvánított,
e) a jegyző és az aljegyző,
f) a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői,
g) a könyvvizsgáló, amennyiben a képviselő-testület a véleményezési körébe tartozó napirendet
tárgyal.
(2) A képviselő-testület ülésein meghívottként részt vesz:
a) a napirend előadója,
b) a helyi média képviselői,
c) az önkormányzati intézmények vezetői és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő korlátolt
felelősségű társaságok ügyvezetői,
d) mindazok, akiket a tárgyalt napirend érint vagy jelenlétük a napirend tárgyalásához szükséges."
Javaslom, hogy a testület ülésein meghívottként szerepeltetve legyen a Makó Járási Hivatal
képviselője is, tekintettel arra, hogy a helyi közügyekben részt vesz, és így az állam is képviseltetve
lenne.
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Továbbá jelenleg a rendelet nem tartalmaz az ülésen részt vevő személyekre vonatkozóan szabályt
abban a tekintetben, hogy ki hol foglal helyet a Polgármesteri Hivatal (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)
nagytermében az ülések tartama alatt, ezért javaslom a rendelet kiegészítését.
Ennek megfelelően az ülésen való helyet foglalás kerüljön szabályozásra oly módon, hogy az SZMSZ
egészüljön ki 14/A. §-sal, melyre az alábbi meghatározást javaslom:
„14/A. § A képviselő-testület ülésein az ülések tartama alatt helyet foglalnak a Polgármesteri Hivatal
nagytermének
a) pulpitusán a polgármester, az alpolgármester; a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző, együttes
akadályoztatásuk esetén a Jegyzői Iroda vezetője; az egyéni választókerületben megválasztott
országgyűlési képviselő, valamint a makói lakóhelyű területi, és országos listán megválasztott
országgyűlési képviselő(k), valamint szükség szerint az, akinek a jelenléte a napirend tárgyalásához
szükséges,
b) 1-2. sorában a települési képviselők,
c) 3-5. sorában a tanácskozási joggal állandó meghívottak és a meghívottként részt vevők, akik az a),
b) és d) pontban nem kerültek szabályozásra,
d) 6. sorától a helyi média képviselői, valamint a további megjelentek.”
Ezen túl a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 67. § d) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt
be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének,
valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének 4.2.1.5.2. pontja alapján
átruházott hatáskörben a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv szervezeti és működési
szabályzatáról az Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Pénzügyi
Bizottsága dönt.
Figyelembe véve a az Mötv. 67. § d) pontját, javaslom a 4. számú mellékletének 4.2.1.5.2. pontját
hatályon kívül helyezni.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiekre tekintettel kérem a melléklet rendelettervezet elfogadását!
Makó, 2014. november 25.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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1. melléklet „Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása” tárgyú rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív
hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége: A járási hivatallal szorosabb
együttműködés lehetővé tétele. A képviselő-testület ülésén részt vevők
helyfoglalásának áttekinthetővé tétele. A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67. § d) pontjának való
megfelelés.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: ezen pontokkal a
szervezeti és működési szabályzat nem kerül kiegészítésre, továbbá az Mötv. 67. §
d) pontjával való jogszabály ellenesség.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: rendelkezésre áll.

Makó, 2014. november 24.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014.(XI. .) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 21/2014.(X.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 13. § (2)
bekezdése a következő ponttal egészül ki:
(A képviselő-testület ülésein meghívottként részt vesz:…)
„e) Makó Járási Hivatal képviselője.”
2. §
Az Ör. az alábbi 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § A képviselő-testület ülésein az ülések tartama alatt helyet foglalnak a Polgármesteri
Hivatal nagytermének
a) pulpitusán a polgármester, az alpolgármester; a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző,
együttes akadályoztatásuk esetén a Jegyzői Iroda vezetője; az egyéni választókerületben
megválasztott országgyűlési képviselő, valamint a makói lakóhelyű területi, és országos listán
megválasztott országgyűlési képviselő(k), valamint szükség szerint az, akinek a jelenléte a
napirend tárgyalásához szükséges,
b) 1-2. sorában a települési képviselők,
c) 3-5. sorában a tanácskozási joggal állandó meghívottak és a meghívottként részt vevők, akik
az a), b) és d) pontban nem kerültek szabályozásra,
d) 6. sorától a helyi média képviselői, valamint a további megjelentek.”

3. §
Hatályát veszti az Ör. 4. számú mellékletének 4.2.1.5.2. pontja.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján …. órakor lép hatályba.
Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

Dr. Bánfi Margit s. k.
jegyző

