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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS   
POLGÁRMESTERE     
 
          1. számú változat 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 
A tavalyi évben lefolytatott összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás rámutatott arra, hogy 
a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SzMSz) 
összeférhetelenségi eljárásra vonatkozó szabályozása nem életszerű, ugyanis a bizottságnak 
rendkívül rövid időt biztosít az ügy alapos kivizsgálására és álláspontjának kialakítására, ezért 
a szabályozás módosítására van szükség. A rendeletmódosításban arra teszek javaslatot, hogy 
a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságnak ne 8, hanem 20 nap álljon 
rendelkezésére, hogy javaslatot tegyen a Közgyűlés számára. 
 
A Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok szakmai irányítása során a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 44. §-ában rögzített rendkívüli testületi ülés kötelező 
összehívását érintő – önkormányzati rendeletben történő – szabályozással összefüggően eltérő 
gyakorlatot tárt fel. Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében az önkormányzatoknak 
felül kell vizsgálnia SzMSz-üket, amely nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely a 
polgármestert a kötelezően összehívandó rendkívüli ülés összehívására 15 napnál rövidebb 
határidőt ír elő. Az SzMSz szabályozása szerint ez korábban 8 napban került rögzítésre, amely 
rendelkezést a módosítás hatályon kívül helyezi. 
 
A Hivatal belső szervezeti egységeiben történő változás átvezetése is szükségessé teszi a 
rendelet módosítását. 
 
A jelenleg hatályos szabályozás hosszabb határidőt biztosít a képviselői kérdés benyújtására 
(ülést megelőző munkanap dél), mint interpelláció esetében. Annak érdekében, hogy a 
válaszadónak megfelelő idő álljon rendelkezésére a pontos válaszok megfogalmazására, 
indokolatlan a párhuzamos szabályozás fenntartása, ezért a kérdés beterjesztésének határidejét 
az interpelláció határidejéhez igazító szabályozásra teszek javaslatot. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
 
 
 
 
 
K a p o s v á r, 2022. február 3. 
           
 
 
 Szita Károly 

         polgármester  
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
………/2022. (………..) 

önkormányzati rendelete  
  

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 15. § (1) bekezdésének helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(1) A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést - az 
érintett önkormányzati képviselő tájékoztatása mellett - nyolc napon belül a Jogi, Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság elé terjeszti kivizsgálásra, amely húsz napon belül javaslatot 
tesz a Közgyűlés számára.” 
 

2. § 
 
A R. 16. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Közgyűlés éves munkatervének megfelelően évente legalább hat alkalommal 
ülésezik, ezen kívül a Mötv. 44. § második mondatában meghatározott eseteken túl a 18. § 
(3) bekezdésében meghatározott módon is összehívható rendkívüli ülést tarthat.” 

 
3. § 

 
A R. 51. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(2) A Hivatal szervezeti egységei: 
a) Gazdasági Igazgatóság: 
aa) Üzemeltetési Iroda; 
ab) Pénzügyi Iroda; 
ac) Vagyongazdálkodási Iroda. 
b) Közigazgatási Igazgatóság: 
ba) Adóügyi Iroda; 
bb) Igazgatási Iroda; 
bc) Közterület-felügyelet; 
bd) Szociális Iroda. 
c) Titkársági Igazgatóság: 
ca) Törzskari Iroda 
d) Műszaki, Pályázati és Környezetfejlesztési Igazgatóság 
da) Műszaki Iroda; 
db)Pályázati Iroda; 
dc) Környezetfejlesztési Iroda 
dd) Főépítészi Iroda 
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e) Polgármesteri Iroda 
f) Ellenőrzési Iroda 
g) Integrált Területi Program (ITP) Döntés-előkészítő Csoport” 
 

4.  § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a R. 31. § (2) bekezdésének a) pontja. 
 

 
Kaposvár, 2022. február 24. 
 
 
 
 
 
 Szita Károly dr. Csillag Gábor 
 polgármester jegyző   
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

....../2022. (    ) önkormányzati rendeletének indokolása 
 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Általános indokolás 

 
A rendelet módosítása az összeférhetetlenségi eljárás, a rendkívüli ülések összehívása, a Hivatal 
belső szervezeti egységei, valamint a kérdés előterjesztése szabályozásnak módosítása miatt 
szükséges. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A módosítás lényege, hogy a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságnak az 
összeférhetetlenségi eljárás során a korábbi szabályozásnál több idő álljon rendelkezésére, 
hogy javaslatot tegyen a Közgyűlés számára. 
 

2. §-hoz 
 
Az SzMSz rendkívüli ülések összehívásáról rendelkező szabályozását pontosítja. 
 

3. §-hoz 
 
A Hivatal belső szervezeti egységeiben történő változás átvezetése. 
 

4. §-hoz 
 
A rendelet hatályát állapítja meg. A hatályon kívül helyező rendelkezés a kérdés 
beterjesztésének határidejét az interpelláció határidejéhez igazítja. 
 
 



5 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Előterjesztés címe: 
 

Előterjesztés a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás:

Egyéb hatás: 

- - - - - 
A rendelet megalkotása szükséges, mert:   
az SzMSz rendelkezéseit hozzá kell igazítani a megalkotása közben bekövetkezett változásokhoz. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  
Az SzMSz rendelkezési nem igazodnának a megalkotása óta bekövetkezett változásokhoz. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: rendelkezésre áll 
 

Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: biztosított Pénzügyi: nincs vonzata 

 
 


