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Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és 

Működési Szabályzatról szóló 11/2015. (X.5.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Előterjesztő:         Lőrincz György polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2014. (XI.12.) önkormányzati 

rendeletében határozta meg Szervezeti-és Működési Szabályzatát, mely szabályozza a 

képviselő-testület szerveinek átruházott hatásköreit, az állandó bizottságok létszámát, 

összetételét.  

 

Jelen előterjesztés keretében a Humánpolitikai Bizottság összetételének módosítására, illetve 

az átruházott hatáskörök felülvizsgálatára teszek javaslatot. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a 

vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) önkormányzati 

rendeletében feladat-és hatásköröket telepített a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és 

Ügyrendi Bizottsághoz, azonban azokat a szervezeti-és működési szabályzat nem tartalmazza 

teljeskörűen, így az önkormányzati rendelet felülvizsgálata javasolt.  

 

A Képviselő-testület, illetve annak bizottságaira vonatkozóan a hatályos szabályokat 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet állapítja meg. A rendelet 2. § c.) pontja szerint a 

képviselő-testület szerve a Humánpolitikai Bizottság, melynek létszámát a 33. § (1) bekezdés 

b.) pontja 4 főben állapítja meg.  

Javasolt az önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés b.) pontjának módosítása is a 

Humánpolitikai Bizottság elnökének javaslatára. Amennyiben a képviselő-testület támogatja a 

szervezeti-és működési szabályzat módosítását, abban az esetben Jánossomorja Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottságába új nem képviselő 

bizottsági tagot javaslok megválasztani. 

Javaslom továbbá a polgármester átruházott hatásköreit tartalmazó 5. mellékletet kiegészíteni 

az alábbiakkal: „döntés a 100%-os intenzitású pályázat benyújtásáról az önkormányzati 

tulajdonú ingatlanokat érintő beruházási, felújítási pályázatok kivételével.” Jelen átruházott 

hatáskör biztosításával számos rövid benyújtási határidővel rendelkező pályázat válik elérhető 

az önkormányzat számára, ezáltal jellemzően programok, rendezvények megszervezéséhez 

juthat többletforráshoz az önkormányzat.  

 

A kormányzati funkciók (COFOG) felsorolását költségvetési szervek létesítő okiratának, vagy 

alapító okiratának kell tartalmaznia. Az Önkormányzat létesítő okirattal, azaz szervezeti és 

működési szabályzattal rendelkezik. Így a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata a 

fentieken túl a kormányzati funkciók szempontjából is javasolt. A KGR K11 adatszolgáltatási 

rendszerben új űrlapok jelentek meg a költségvetési jelentések elkészítésénél, melyhez a 

kormányzati funkciók felülvizsgálata vált szükségessé. Továbbá az elnyert pályázatok 

bevételeinek és kiadásainak - támogatói okirat szerinti - könyveléséhez szükséges továbbá 

egyes kormányzati funkciók törzskönyvi nyilvántartásba történő felvétele is. 

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 



Társadalmi hatása: A szervezeti-és működési szabályzat módosításával átláthatóbbá válik a 

bizottság feladat-és hatásköre. 

Gazdasági, költségvetési hatása: Az előírt könyvelési rend biztosítható. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása esetén a helyi önkormányzati 

rendeletek között a szükséges összhang hiányozni fog. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges döntéseket 

meghozni szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2022. május 3. 

 

                  Lőrincz György s.k. 

                        polgármester 

 

 


