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Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2015.(V.1.)
rendeletének módosítása 

Előadó: dr. Szabó György aljegyző
A testületi ülés napja: 2017. április 4.

                                                      Tisztelt Képviselő-testület !

Önkormányzatunk  hatályos  szervezeti  és  működési  szabályzata  az  alábbi  rendelkezéseket
tartalmazza: 

„ 23. § ( 3 ) bekezdés:

   A testületi ülésről 3 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni
  a.)  az eredeti példányt - mellékleteivel együtt - a jegyző által kijelölt köztisztviselő kezeli,
  b.) egy példányt évente be kell köttetni és el kell helyezni az irattárban (kivétel zárt ülés ),
  c.)  az ülésről készült jegyzőkönyvet az előterjesztésekkel együtt e-mailen el kell juttatni a Városi
Könyvtárba, és a képviselők részére - a zárt ülés anyagainak kivételével – valamint állampolgári
betekintés céljából a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben rendelkezésre kell bocsátani.
„

„ 27. § (5) bekezdés :
   A képviselő-testület rendeleteinek 1-1 példányát a Városi Könyvtárban kell elhelyezni, melynek
tényét az irattári példányra a jegyzőkönyvvezető köteles rávezetni. Az önkormányzati rendeletet,
valamint a módosított rendeletet, egységes szerkezetben, az önkormányzat honlapján folyamatosan
hozzáférhetővé kell tenni. „             

A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvek és az önkormányzati rendeletek könyvtárban
való elhelyezése, a szervezeti és működési szabályzat 1990-ben történt megalkotásakor életszerű és
a testületi munka iránt érdeklődő  polgárok tájékoztatása érdekében célszerű és korszerű intézmény
volt.
Az  SZMSZ  az  évtizedek  során  történt  számos  módosítása  és  újraalkotása  e  szabályozásokat
tisztelettel  megtartotta,  de az elmúlt  27 év informatikai fejlődése mára már nyilvánvalóvá tette,
hogy  a  jegyzőkönyvek  és  rendeletek  akár  papír  alapú,  akár  elektronikus  úton  való  Városi
Könyvtárba helyezése nem szükséges, mivel azokat a Polgármesteri Hivatalban, az SZMSZ fenti
szabályozása  alapján  egyébként  is  nyilvántartjuk  s  megőrizzük,  az  azokba  való  betekintését
biztosítjuk, másrészt azokat az önkormányzat honlapján folyamatosan hozzáférhetővé is tesszük.
A jegyzőkönyvek képviselők részére való megküldése ugyancsak nem szükséges eljárás, mivel a
jegyzőkönyvek a honlapon folyamatosan feltöltésre kerülnek s megtekinthetők.
Fentiek  alapján  javaslom az  SZMSZ olyan  tartalmú módosítását,  melyben  a  jegyzőkönyvek és
rendeletek  Városi  Könyvtárba  küldése,  valamint  a  jegyzőkönyvek  képviselők  részére  való
megküldése a hivatkozott indokok alapján már nem szerepelne.
A  hivatkozott  rendeleti  szabályozás  egyéb  részei  természetesen  változatlanul  hatályban
maradnának.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatokat vitassa meg és hozza meg döntését.

Pannonhalma, 2017. március 20. 
                                               

      Tisztelettel:
                                            dr. Szabó György                        

aljegyző             



T E R V E Z E T

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
….../2017.(............) RENDELETE

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) rendelet módosításáról

Pannonhalma 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 szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.)
rendeletét ( a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§ 

A R. 23. § ( 3 ) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A testületi ülésről 2 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni.  

a.)   az eredeti példányt – mellékleteivel együtt – a jegyző által kijelölt köztisztviselő kezeli,

b.)   egy példányt évente be kell köttetni és el kell helyezni az irattárban ( kivéve zárt ülés ) 

Az  ülésről  készült  jegyzőkönyvet  állampolgári  betekintés  céljából  a  Polgármesteri  Hivatalban
ügyfélfogadási időben rendelkezésre kell bocsátani. „
 

2. §

A R. 27. § ( 5 ) bekezdés e helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„  Az  önkormányzati  rendeletet,  valamint  a  módosító  rendeletet  egységes  szerkezetben  az
önkormányzat honlapján folyamatosan hozzáférhetővé kell tenni. „  
 

3.§

E rendelet 2017. április 10-én lép hatályba.

A testületi ülés napja: 2017. április 4.

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester               jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. április  5.
Kovács Szabolcs

                                      jegyző


