
Előterjesztés 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. 

(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1. előterjesztés száma: 54/2021. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor  

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: rendelet-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

− a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) 

önkormányzati rendelet 

− a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

 

 

Általános indokolás: 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XII.11.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SzMSz) a hatályba lépése óta egyszer módosult.  

Az SzMSz hatályba lépése és módosítása óta összegyűjtött jogalkalmazói tapasztalat alapján az 

SzMSz további pontosítása, egyértelműsítése szükséges a jogalkotásról szóló törvényben és a 

jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendeletben foglalt normavilágosság követelményének, 

valamint az adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés érdekében. 

Az SzMSz 68. § (5) bekezdése szabályozza a bizottsági ülések megtartásának módját. Két 

pontosítás szükséges hivatkozott jogszabályhely normaszövegében: egyrészt a bizottságok a 

rendes képviselő-testületi ülésekhez igazodóan tartják üléseiket, másrészt pedig - adatvédelmi 

szempontból - kizárólag nyilvános ülés esetén van lehetőség együttes ülést tartani. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy a bizottságok eddig is a fenti gyakorlatot követték, azonban ezt a 

normaszövegben is szükséges rögzíteni. 

 

Módosult a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 

Tktv.). A Tktv. 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjai értelmében már nem a polgármester, hanem az 

önkormányzat folytatja le a településképi véleményezési eljárást, a településképi bejelentési 

eljárást és az önkormányzat adhatja ki a településképi kötelezést és szabhatja ki a bírságot. 

A Tktv. 8/A. §-a alapján, a képviselő-testület a Tktv. 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági 

hatásköröket a településképi rendeletben ruházhatja át a polgármesterre. A településképi 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet is a képviselő-testület elé terjesztem. 



Tekintettel arra, hogy a fenti hatósági hatáskörgyakorlás során az ügyintézés jóval 

gördülékenyebb és ügyfélbarátabb, ha a hatáskör címzettje továbbra is a polgármester és nem 

kell minden egyes beadvány miatt rendkívüli testületi ülést összehívni, ezért javaslom, hogy 

döntsön a hatáskör átruházásról a képviselő-testület. 

Hatáskör átruházást az SzMSz-ben is rögzíteni kell, ezért szükséges az SzMSz módosítása. 

 

 

Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz: 

 

A településkép védelméről szabályozási tárgykörben alkotott jogszabályban megállapított 

önkormányzati hatósági hatásköröket átruházott hatáskörként rögzíti. 

 

2. §-hoz: 

 

Bizottságok ülésére vonatkozó szabályokat állapít meg. 

 

3. §-hoz: 

 

A településkép védelméről szabályozási tárgykörben alkotott jogszabályban megállapított 

önkormányzati hatósági hatásköröket a polgármesterre ruházza át. 

 

4. §-hoz: 

 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat: 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet módosításnak nincsenek számottevő társadalmi, gazdasági és költségvetési 

hatásai. 

 

2. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet módosításnak nincsenek számottevő környezeti és egészségi 

következményei. 

 

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendelet módosításnak adminisztratív terheket csökkentő hatása van. 

 

4. A jogszabály módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A normavilágosság követelményének, valamint az adatvédelmi jogszabályokban 

foglaltaknak való megfelelés, továbbá a Tktv. 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági 



hatáskörök - gördülékenyebb ügyintézést elősegítendő – polgármesterre átruházása 

miatt szükséges. 

A jogalkotás elmaradásának várható következménye a jogszabálysértő állapot 

fennállása. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 

biztosítottak. 

 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SzMSz módosításról döntsön 

a mellékelt rendelet-tervezet szerint. 

 

Bicske, 2021. november 24. 

        Bálint Istvánné 

           polgármester 

 

 

 

 

1. melléklet 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 

szóló 21/2019.(XII.11.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő o) ponttal egészül ki: 

(Az önkormányzat a következő hatásköreit ruházza át:) 

„o) A településkép védelméről szabályozási tárgykörben alkotott jogszabályban 

megállapított önkormányzati hatósági hatáskörök.” 

2. § 

A Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 

szóló 21/2019.(XII.11.) önkormányzati rendelet 68. § (5) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 



„(5) A bizottságok a rendes képviselő-testületi ülésekhez igazodóan, azt megelőzően tartják 

külön–külön vagy együttesen üléseiket. Együttesen kizárólag nyilvános ülés tartható. Az 

együttes ülést a Gazdálkodási Bizottság elnöke vezeti, ha a Gazdálkodási Bizottság nem vesz 

részt az együttes ülésen, az ülést a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke vezeti.” 

3. § 

A Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 

szóló 21/2019.(XII.11.) önkormányzati rendelet 76. §-a a következő i) ponttal egészül ki: 

(A képviselő-testület a következő hatásköreit ruházza át a polgármesterre:) 

„i) A településkép védelméről szabályozási tárgykörben alkotott jogszabályban 

megállapított önkormányzati hatósági hatáskörök.” 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2021.  

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 


