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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Felülvizsgálatra került a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata. A magasabb szintű jogszabállyal való összhang érdekében módosítása indokolt.  
 
Módosítása szükséges az SZMSZ átruházott hatásköri jegyzékének. A hivatal folyamatosan 
kezdeményez fizetéses meghagyásos eljárást kintlévőségei behajtására. A fizetési 
meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 15 napos határidőt határoz meg 
részletfizetési kedvezmény megadására. Tekintettel arra, hogy a tisztelt képviselő-testület havi 
gyakorisággal ülésezik, így a 15 napos határidőt nem tudja tartani. Ezért indokolt a hatáskör-
telepítés átgondolása. A rövid határidő miatt a hatáskör telepítést célszerű úgy szabályozni, 
hogy azt a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 
 
Módosítani szükséges továbbá az SZMSZ ügyrendjét. A tényadatok alapján a személyi 
struktúra pontosítást igényel. A testület korábbi döntése értelmében, 1 fő műszakos státuszt 
engedélyezett. A létszám betöltése nem történt meg (nem is lett tervezve), a státusz 
fenntartása azonban indokolt. (Költségvonzata nincs.) 
 
 
Kérem, hogy a Szerzeti és Működési Szabályzat ez irányú módosítására vonatkozó, 
előterjesztés mellékletét képező, rendelet tervezetet szíveskedjen elfogadni. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. szeptember 23. 
 
       Zsombok Lajos 
         polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
 
 
Dr. Bertalan Bernadett    dr. Szatmári Ibolya 
Kistérségi irodavezető   Jegyző 
 



Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2011.(IX.30.) számú rendelete 

 
A 16/1999.(XII.30.), 4/2001.(II.23.), a 10/2001.(IX.26.), a 6/2002.(VIII.23.), a 

8/2002.(X.30.), 12/2002.(XII.12.), 16/2004.(VI.30.) , 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 
19/2005.(IX.30.), 13/2006.(IV.26.), a 22/2006.(X.11.),  a 

7/2007.(II.23.), a 14/2008.(V.30.),  a 26/2008.(XI.28.), 19/2009.(IX.25.), 22/2009.(X.30.), 
1/2010.(I.29.), 5/2010.(II.24.), 13/2010.(VI.29.), 18/2010.(X.14.) rendeletekkel módosított 

6/1999. (III.25.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosításáról 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV. törvény 16.§. (1) és 18.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 6/1999. (III.25.) számú rendeletének 
módosításáról (továbbiakban: R) a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
A R. 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(3) A képviselő-testületet össze kell hívni: 
a.) a képviselők ¼ -ének indítványára, 
b.) a képviselő-testület bizottságának indítványára,  
c.) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv 

kezdeményezésére, 
d.) népi kezdeményezés esetén. 

 
2.§ 

 
A R. 13. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(8) Az előterjesztéseket az előterjesztő köteles legalább a testületi ülés előtt 8 nappal 
elkészíteni. Legkésőbb minden hó 14-ig az előterjesztéseknek el kell készülni. A 
testületi ülést megelőző héten a bizottságok megtárgyalják a feladatkörükbe tartozó 
előterjesztéseket. A testületi ülésre csak a bizottsági véleménnyel ellátott, illetve a 
polgármester és a jegyző által megtekintett anyagok kerülhetnek kiküldésre. 

 
 

3.§ 
 
A R. 20. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 

(4) A Jogi-, Pénzügyi-, és Településpolitikai Bizottság jelenlévő tagjai működnek közre a 
titkos szavazás lebonyolításában: a szavazás megkezdése előtt ellenőrzik a 
szavazóurnát, biztosítják a szavazás zavartalanságát, tisztaságát, a vonatkozó előírások 
megtartását, a szavazásra jogosult kérésére, az általa rontott szavazólap átadása mellett 
újat adnak, összeszámolják a szavazatokat, és segítenek a polgármesternek a szavazás 
eredményének megállapításában.  

 



4.§ 
 
A R. 24. § (1) bekezdés e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
e.) rendbiztosítás során tett intézkedéseket a testület Jogi, Pénzügyi-, és Településpolitikai 
Bizottsága szükség szerint felülvizsgálhatja, az érintett képviselő az egész eljárás során 
megkövetheti a testületet, illetve a sértett személyt 
 
 

5.§ 
 
A R. 25. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(2) A testületi ülésről a jegyzőkönyvet 4 példányban kell készíteni: 
 

a.) az első példányt évente kötetbe kell kötni, 
b.) a második példányt 15 napon belül meg kell küldeni a helyi önkormányzatok 

törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek 
c.) a harmadik példányt a városi művelődési ház és könyvtárban kell elhelyezni 

(zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével) (13) 
d.) a negyedik példány irattárba kerül. 

 
6.§ 

 
A R. 27. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(5) A tervezett képviselő-testület elé terjesztése és elfogadása: 
a. A testület ülésének napirendjére csak a Jogi-, Pénzügyi-, és Településpolitikai 

Bizottság, valamint a tárgy szerint illetékes bizottság által megtárgyalt 
rendelet-tervezetek terjeszthetők elő. 

b. Az előterjesztő az előkészítést és véleményezést követően a rendelet-tervezetet 
indoklással együtt terjeszti a képviselő-testület elé. 

Tájékoztatást ad az előkészítés és véleményeztetés során felvetett, de a tervezetben 
nem szereplő kisebbségi javaslatokról is, utalva a mellőzés indokaira. 
c. A rendelt hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg. Az 

Önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. 
d. Az önkormányzati rendeleteket külön-külön a naptári év elejétől kezdődően 

folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ___/___év/___hó__nap/ 
számú rendelete. 

 
7.§ 

 
A R. 30. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(2) A bizottságok üléseiket lehetőség szerint a testületi ülést megelőző héten tartják, 
annak érdekében, hogy az előterjesztések már bizottsági véleménnyel együtt 
kerülhessenek kiküldésre. A bizottság egy tagja – a bizottság elnökének döntése 
szerint – az ülés kezdete előtt egy órával a Városházán fogadóórát tart. A bizottsági 



ülések és a bizottság fogadóórájának időpontjáról a helyben szokásos módon a 
Polgármesteri Hivatal hirdetményt tesz közzé.  

 
 

8.§ 
 
A R. 30. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(8) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a bizottság elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv a felszólalások lényegét, a hozott döntést, valamint 
a képviselő-testület elé terjesztendő javaslatot tartalmazza. A jegyzőkönyv egy példányát a 
képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvével együtt meg kell küldeni a helyi önkormányzatok 
törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek, kivéve az önkormányzati hatósági ügyben 
keletkezett döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvet. 
 

 
9.§ 

 
A R. 30./D § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
(8) Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítására a 
tulajdonát képező Lengyeltóti, Csokonai u. 3. szám alatti 20 m2 alapterületű helyiségben 
ingyenes helyiséghasználatot biztosít. A helyiség használata során felmerülő víz, gáz, villany 
költségek a kisebbségi önkormányzatot terhelik. Az átadott helyiség állagát a kisebbségi 
önkormányzat a jó gazda gondosságával köteles megőrizni. A használat során felmerült 
állagmegóvási munkálatokat köteles saját költségén elvégezni. A helyiségben és berendezési 
tárgyaiban okozott kárt a kisebbségi önkormányzat köteles megtéríteni. 
Az önkormányzat biztosítja továbbá a posta, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok 
ellátását és viseli az ezzel járó költségeket. 
 

 
10.§ 

 
A R. 38. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 

(1) A jegyző főbb feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban: 
a.) Előkészíti a képviselő-testületi ülés anyagát és a bizottság elé kerülő 

előterjesztéseket, illetve vizsgálja azok törvényességét. 
b.) Ellátja a testületet, a bizottságot szervezési és ügyviteli tevékenységével 

kapcsolatos feladatokat. 
c.) Tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésén. A bizottságok 

ülésein részt vehet, illetőleg őt – a polgármesteri hivatal előterjesztése esetén- 
az előterjesztés készítője képviseli. 

d.) A szavazás előtt törvényességi észrevételeket tehet az előterjesztés vitájában. 
e.) Gondoskodik a testületi, valamint a bizottsági ülés jegyzőkönyvének 

elkészítéséről és a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős 
szerv részére való megküldésről. 



f.) Tájékoztatja a képviselő-testületet és szerveit az önkormányzatokat érintő új 
jogszabályokról. 

 
 

11.§ 
 
A R. 43. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
(4) A képviselő-testület tagja a lengyeltóti kistérség települési önkormányzatai részvételével 
az önkormányzati közszolgáltatások ellátásának, valamint a kistérség összehangolt 
fejlesztésének előmozdítása érdekében létrejött Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulásnak. 
 
 
 

12.§ 
 
A R. 3. számú mellékletében a Polgármester átruházott hatásköre az alábbi m.) ponttal 
egészül ki: 
 
m.) a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 29. § (1)-(3) bekezdései 
szerinti részletfizetési kérelemmel kapcsolatos nyilatkozat megtétele 
 
 

 
13.§ 

 
A R. 4. számú melléklete: Ügyrend II. fejezete „A hivatal szervezeti egységeinek 
tagozódása és irányítása” 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2.) A hivatal feladatait a következő szervezeti felépítésben látja el: 
 

a.) Jegyző                                                   1 fő                           összesen 1 fő 
b.) Önkormányzati Iroda 

      - irodavezető                                             1 fő 
      - polgármesteri titkárnő                          1 fő 
      - jegyző titkárn ő                                       1 fő 
      - beruházó                                                 1 fő 
      - iktató                                                       1 fő 
      - hivatalsegéd                                           1 fő 
      - gépkocsivezető                                       1 fő                           összesen   7 fő 
 

c.) Hatósági Iroda 
     - irodavezető                                              1 fő 
     - okmányiroda                                           4 fő 
     - építéshatóság                                           4 fő 
     - gyámhivatal                                             3 fő 
     - igazgatás                                                  3 fő                        összesen  15 fő 
  



d.) Közgazdasági Iroda                                
     - irodavezető                                             1 fő 
     - költségvetés                                             4 fő 
     - adó                                                            3 fő                       összesen  8 fő  
 

e.) Kistérségi Iroda 
     - irodavezető                                              1 fő 
     - pénzügyi ügyintéző                                 1 fő 
     - oktatási-szociális-egészségügyi  
         referens                                                    1 fő 
     - területfejlesztési menedzser                   1 fő 
                    - adminisztrátor                                         1 fő                         összesen: 5 fő 
                                                                                                  
                                                                        Összesen: 36 fő   
 
 
E rendelet a kihirdetésekor lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. szeptember 29. 
 
  
 
                   Zsombok Lajos                                             Dr. Szatmári Ibolya 
                     polgármester                                                           jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Lengyeltóti, 2011. szeptember 29.                                  
 

        Dr. Szatmári Ibolya 
               jegyző 


