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Tárgy:        A Képviselő-testület Szervezeti és  

       Működési Szabályzatáról szóló 19/2020  

       (IX.28.) önkormányzati rendelet  

       módosítása 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Révész Judit aljegyző 
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Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

       kapcsolódó egyes törvények  

       módosításáról  szóló 2011. évi CXXVIII.  

       mellőzve 

Ügyiratszám:       DFV/812-1/2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek 

intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának szervezeti és működési rendjét a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza. 

 

A 11/2021.(II.11.) PM határozat alapján, amely a tanácsnokok, bizottsági elnökök és nem 

képviselő bizottsági tagok 2021. évi tiszteletdíjának megállapításáról szól, módosítani 

szükséges az SZMSZ-t.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) f) pontja 

szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete a felhatalmazást kap, hogy rendeletben 

határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást.  

 

A fenti PM döntés 2021. január 1. naptól tanácsnokok, bizottsági elnökök tiszteletdíját bruttó 

168 500.-Ft/hó/fő, a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját bruttó 25 200.-Ft/hó/fő 

összegben állapította meg a képviselők véleményének figyelembe vételével. 

 

A fentiek figyelembevételével készítettük elő az SZMSZ-t módosító rendelet-tervezetet, ezzel 

eleget téve az Mötv. 143.§ (4) f) pontjában meghatározott kötelezettségnek. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Dunaföldvár, 2021. március 4. 

                                                                                                       Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                          polgármester 

 

 



Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2021.(…...) önkormányzati rendelete   

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 

19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Dunaföldvár Város Polgármestere az az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 33. § (1) –(2) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

  

„ 33. §  (1)  A tanácsnok és a bizottsági elnök tiszteletdíja bruttó 168 500.- Ft/hó. 

(2) A bizottsági tagok – függetlenül a betöltött bizottsági tagságok számától – bruttó 25 200.- 

Ft/hó összegű tiszteletdíjban részesülnek.” 

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021.január 

1. napjától kell alkalmazni. 

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Dunaföldvár, 2021. március   . 

 

 

 

                          Horváth Zsolt                    dr. Boldoczki Krisztina 

                           polgármester                           jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Dunaföldvár, 2021. …………. 

              dr. Boldoczki Krisztina 

                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2021. (….. ) önkormányzati rendelete 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezethez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

A szervezeti – és működési szabályzattal az önkormányzat működése átláthatóvá válik.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdaságra, költségvetésre gyakorolt hatása: 4 % -os 

mértékű tiszteletdíj emelést tartalmaz a rendelet-tervezet. 

 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

A rendelet megalkotása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény rendelkezéseinek betartása miatt szükséges. A 2021. évi költségvetés a rendelet-

tervezetben meghatározott tiszteletdíj mértékkel került előkészítésre. 

 

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

feltételek 

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

rendelkezésre állnak. 

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 

egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 

tartozó jogszabályi tervezetek közé. 

  

 

Dunaföldvár, 2021. március 4. 

 

                                                                                                      Horváth Zsolt sk. 

                                                                                                          polgármester 

  

  



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2021. (… ) önkormányzati rendelete 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezethez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint 

a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja 

azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 

szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az 

indokolás közzétételéről. 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek 

intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53 § (1) 

bekezdése meghatározza a képviselő-testület  szervezeti – és működési szabályzatának tartalmi 

elemeit.  

 

A fentiek szerint a rendelet-tervezet tartalmazza a szervezeti – és működési szabályzatnak azon 

módosítását, amely a 11/2021.(II.11.) PM. határozaton alapul.  

 

A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-át, mely szerint: 

„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 

szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján 

nem lehet ellentétes.” 

 

Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 

szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott 

rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása: 

 

1. § 

A rendelet-tervezet tartalmazza az SzMSz módosítását figyelemmel a 11/2021.(II.11.) PM. 

határozat alapján a tanácsnokok, bizottsági elnökök és nem képviselő bizottsági tagok 

tiszteletdíjának 4 %-os mértékű emelése. 

 

2. § 

E rendelkezés tartalmazza a rendelet hatályba lépését és hatályon kívül helyezését. 

 

 

 

 

 


