
 

7.sz. előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…./2017. (…..) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának 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. § 

 

Hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 86. § (1) bekezdése. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Tel.: 85/501-000  
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Marcali Város Önkormányzatának  

Polgármestere     Tel.: 85/501-000 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  

 

Ügyiratszám: 3220/10/2017.      …. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Dr. Steiner Györgyi 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

…/2017. (……..) önkormányzati rendeletének 

 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

SZMSZ) 86. § (1) bekezdése tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy mely ágazatban, 

nevezetesen az anyakönyvi eljárásban van lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás 

elektronikus úton történő kezdeményezésére. 

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 108. § (1) bekezdése szerint „Az 1. § 17. pont 

a)-k) alpontja szerinti jogalanyok 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus 

intézését az e törvényben meghatározottak szerint biztosítani.” 

A felsorolásban szerepel a helyi önkormányzat is, mint elektronikus ügyintézést biztosító 

szerv. 

 

A Törvény további, 2018. január 1-től hatályos rendelkezései a következőképpen szólnak: 

 

„2. § (1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó 

ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, 

lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek (e rész alkalmazásában a 

továbbiakban együtt: ügy) az ügyfelekkel történő elektronikus intézését az e részben 

meghatározottak szerint kötelesek biztosítani.” 

 

„3. § (1) Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtti ügyét - az e törvényben meghatározott módon - elektronikusan intézze.” 

 

„9. § (1) Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi 

szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) 

bekezdése szerinti ügy tekintetében 

a) az ügyfélként eljáró 

aa) gazdálkodó szervezet, 

ab) állam, 

ac) önkormányzat, 
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ad) költségvetési szerv, 

ae) ügyész, 

af) jegyző, 

ag) köztestület, 

ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint 

b) az ügyfél jogi képviselője.” 

 

A Törvényi rendelkezések értelmében tehát az SZMSZ-ben nem kell, illetve nem lehet egy 

ágazati területet meghatározni, mert az elektronikus ügyintézés lehetősége és biztosítása 

általános jelleggel fog érvényesülni.  

 

A Törvény célja - a XXI. század technikai fejlődéséhez igazodva - az elektronikus úton 

történő ügyintézés kiterjesztése; az ehhez szükséges jogi feltételek és a technikai fejlesztések 

jogalapjának megteremtése, valamint az ügyfelek széles körének ügyintézési szolgáltatásokat 

nyújtó állami és nem állami szervezetek egységes elvek mentén történő elektronikus 

ügyintézésre szorítása. 

 

A rendeletet a Törvénnyel összhangban 2018. január 1-jén javaslom hatályba léptetni.  

 

 

Marcali, 2017. december 12. 

 

  Dr. Sütő László 

 polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) a mindenkori 

képviselő-testület és szervei működésének részletes 

szabályait tartalmazza, amely rendelkezéseknek 

összhangban kell lennie a törvényi szabályozással, 

jelen esetben az elektronikus ügyintézés általános 

körű biztosításával. 

 

Állam által támogatott. Papírfelhasználás 

csökkenése. 

Az elektronikus ügyintézés 

készség szinten történő 

elsajátítása terheket ró az 

ügyintézőkre. 

Az ügyfelek részére 

szélesebb körű 

lehetőségek biztosí- 

tása a szolgáltatások 

igénybevételéhez. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a továbbiakban: Törvény) az elektronikus ügyintézést 2018 január 1-jétől általánossá, illetve kötelezővé tette, és az SZMSZ nem tartalmazhat ezzel 

ellentétes rendelkezést.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A módosítás elmaradása esetén az SZMSZ a Törvénnyel ellentétes rendelkezést tartalmazna, ami a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását  

vonná maga. 
 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 


	07.ET_2017. (....) Önkormanyzati SZMSZ  mód.
	07.1._2017.(...) SZMSZ mód.előzetes hatásvizsgálati lap

