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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A 89/2021.(IX.30.) KT-határozattal elfogadott jogalkotási program 2.2. alpontja értelmében a 2021.
december 9.-i képviselő-testületi ülésre előterjesztést kellett készíteni a Szada Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2020.(VII.10.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálatáról.
A 2020 júliusában elfogadott, jelenleg hatályos SZMSZ hatályba lépése után megkezdett
jogharmonizációs és deregulációs folyamat érintette ugyanis az SZMSZ felülvizsgálatát is.
Az SZMSZ formai szempontokból természetesen rendben van (preambuluma megfelelő, szabályozása
csaknem hiánytalanul felöleli a testületi munkával kapcsolatos tudnivalókat, stb.).
Átfogó tartalmi felülvizsgálatát főként szövegpontosítási szükségletek indokolják – amelyek az SZMSZ
napi alkalmazása során vetődtek fel. Az esetenkénti pontatlanságok adódhatnak természetesen abból is,
hogy az elmúlt több, mint egy évben a Képviselő-testület hét alkalommal módosította a működésének
részletes szabályairól rendelkező alapdokumentumot, ami kevésbé átláthatóvá és alkalmazhatóvá tette a
rendeletet. Pusztán példálódzó felsorolásként:
➢ az SZMSZ 1.§ (4) bekezdése 1. sz. függelékként a település közigazgatási területének leírását
hivatkozza – ami helyénvaló is lenne, csakhogy az 1. sz. függelék a valóságban a KT-tagok
névsora – ebből adódóan a 2.§ (2) bekezdése is hibásan hivatkozza a képviselők névsorát a
rendelet 2. sz. függelékeként, az a valóságban a bizottságok személyi összetételét tartalmazza;
➢ az SZMSZ 4., 5. és 8. sz. függelékeit a rendeletszöveg sehol nem hivatkozza, noha létező
dokumentumok;
➢ a főszöveg (akár a záró rendelkezések között) nem listázza a Mellékleteket és Függelékeket –
így nem utal arra sem, hogy miben rejlik különbségük, és hogy a Jegyző a függelékeket akár
saját hatáskörben is aktualizálhatná, stb.
Az újabb módosítási javaslatok előkészítése, a rendelet sorról sorra, szóról szóra történő felülvizsgálata
során nyilvánvalóvá vált, hogy egy új, pontosított fogalmakat használó, kiegészített és aktualizált
SZMSZ elfogadása - pontosabb, átláthatóbb rendelkezések alkalmazásával – jobban segítené a
jogalkalmazás folyamatát, mint ha aprólékos részletességű módosító rendelet megalkotását
kezdeményeznénk.
➢ Javaslataink kontrollálhatósága céljával a jelen előterjesztés 1. sz. Mellékleteként bemutatjuk azt
a jelenleg hatályos verzióhoz képest MÓDOSÍTÓ javaslatainkat szövegkiemelésekkel
szemléltető rendelet-verziót, amely alapját képezi ÚJ rendelet megalkotását kezdeményező
tervezetünknek.
➢ Az előterjesztés 2. sz. Melléklete az az új rendelet-tervezet, amelynek elfogadását
indítványozzuk.
➢ Az új rendelet-tervezet mellékleteiként és függelékeiként mutatjuk be mindazok az átszámozott,
esetenként javított vagy éppen kiegészített dokumentumokat, amelyeket a rendelet-tervezet
főszövege immár hiánytalanul hivatkozik.
A rendelet-tervezet előzetes társadalmi vitára bocsátását a hatályos SZMSZ 47,§ (2) bekezdésének d)
pontja alapján mellőztük.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 2. sz.
mellékletként csatolt önkormányzati rendelet-tervezet elfogadására.
Szada, 2021. november 15.
Az előterjesztés mellékletei:
1.sz. Melléklet – a hatályos SZMSZ, a javasolt és szükséges módosításokkal egységes szerkezetben
(szemléltető céllal, az ellenőrizhetőség érdekében)
2.sz. Melléklet – elfogadni javasolt rendelet-tervezet – az abban hivatkozott mellékletek és
függelékek teljességével!
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