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20/2012. (IV. 27.)  
 

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 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 1. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 73. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A képviselő-testület a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak 
járó tiszteletdíjról és juttatásról külön rendeletben rendelkezik.” 
 

2. § 
 
(1) A Rendelet 83. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A településrészi önkormányzat vezetőjét (elnökét) – jelen rendeletben a településrészi önkormányzat 
vezetőjére előírt feladatkörrel – megilleti a tanácsnok tisztsége abban az esetben, ha a településrészi 
önkormányzat vezetője nem tölt be – a jelen rendelet 75. § (2) bekezdésében meghatározott – bizottsági elnöki 
tisztséget. A tanácsnoki tisztségnek a településrészi önkormányzat vezetője részére történő odaítéléséről a 
képviselő-testület külön határozattal dönt.” 

(2) A Rendelet 83. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(4) A tanácsnok a képviselő-testületnek alárendelt. A tanácsnok az önkormányzati bizottságokkal 
együttműködik, a feladatkörébe tartozó ügyekről – kérés alapján – a bizottságokat tájékoztatni köteles.” 

 
3. § 

 
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. 
május 2-án hatályát veszti. 

(2) E rendelet 1. §-a és 2. §-a 2012. május 1-én lép hatályba. 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 88. § (2) bekezdésében a „88. § (2) bekezdés” 
szövegrész helyébe a „86. § (2) bekezdés” szöveg lép, a 88. § (3) bekezdésének a) pontjában a „88. § (2) 
bekezdése” szövegrész helyébe a „86. § (2) bekezdése” szöveg lép, a 88. § (4) bekezdésében a „86-89. §” 
szövegrész helyébe a „84-87. §” szöveg lép, a 89. § (6) bekezdésében a „81. és a 84. §-ban” szövegrész helyébe 
a „79. §-ban és a 82. §-ban” szöveg lép, a 111. § (2) bekezdésében a „112. § (5) bekezdésben” szövegrész 
helyébe a „110. § (5) bekezdésben” szöveg lép. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
20/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének 

 
I N D O K O L Á S A  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Jelen képviselő-testületi ülés 8. számú napirendként tárgyalja a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását. A módosításra a Somogy Megyei Kormányhivatal által 
Önkormányzatunknál 2011. novemberében lefolytatott komplex ellenőrzésről szóló jelentés alapján kerül sor. 
Ennek lényege, hogy a képviselői tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet – a vonatkozó törvényi szabályok 
alapján – kizárólag a bizottsági elnök és a tanácsnok részére engedi megállapítani az alapdíj 90%-ának 
megfelelő tiszteletdíjat – ugyanakkor a részönkormányzati vezető részére ilyen tiszteletdíj nem állapítható meg. 

A fenti rendeletmódosítás indokolásában megjegyeztük, hogy a törvény ezen szabályozását adott esetben nem 
tartjuk méltányosnak: nevezetesen abban az esetben, ha a részönkormányzati képviselő nem tölt be egyúttal 
bizottsági elnöki tisztséget, akkor elesik egy olyan tiszteletdíjtól, ami az általa ellátott többletfeladata után – 
összehasonlítva a bizottsági elnök által ellátott többlet-teendőkkel – az igazságos elosztás szerint járna részére. A 
Kormányhivatal által javasolt rendeletmódosítás tárgyalása/véleményezése során az Önkormányzat Jogi és 
Ügyrendi Bizottsága hasonló álláspontot foglalt el e kérdésben, és felkérte a polgármestert, hogy a vonatkozó 
szabályok szerint mérje fel annak lehetőségét, hogy azon részönkormányzati vezetők, akik egyúttal nem töltenek 
be bizottsági elnöki tisztséget, tanácsnoki tisztséggel megbízhatóak-e településrészi vezetői feladatkörükben – 
ebben az esetben ugyanis a törvény megengedi a fent említett, a többlet-feladatával arányban álló tiszteletdíj 
megállapítását. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásaihoz igazodóan a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
által felvetett megoldás jogszerű, ehhez azonban két intézkedés szükséges: megfelelően módosítani szükséges 
Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ), illetőleg a t. képviselő-testületnek külön 
határozatba foglalt döntést kell hoznia az érintett személy tanácsnokká választásáról, megállapítva a 
feladatkörét (utóbbihoz lásd jelen képviselő-testületi ülés következő napirendi pontját). 

Ennek alapján az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek módosítására van szükség: egyfelől ahol az SZMSZ azon 
személyi kört sorolja fel, amelynek tiszteletdíj és juttatás állapítható meg (73. § (2) bekezdés), törölni szükséges 
a részönkormányzati vezetőt (elnököt) [valamint a „képviselőcsoport vezető”-jét is, mivel ezen tisztséget betöltő 
személy részére sem állapítható meg külön juttatás]; másfelől a tanácsnok intézményére vonatkozó szabályok 
(83. §) megfelelő módosítása szükséges.  

A javaslat értelmében minden olyan településrészi önkormányzati vezetőt (elnököt) [ehhez lásd még az SZMSZ 
89. § (3) bekezdését, amely szerint az elnök az adott településrészi képviselő], aki nem tölt be egyúttal bizottsági 
elnöki tisztséget, a rendelet erejénél fogva megilleti a tanácsnoki tisztség. (Nem idegen a hazai jogi 
szabályozástól ez a jellegű megoldás, hiszen pl. az önkormányzati törvény szerint – már 1994 óta – a megyei 
önkormányzati bizottság elnöke egyúttal tanácsnok is – lásd. Ötv. 74. § (2) bek.) – Miután azonban a törvény 
szerint a tanácsnokot a képviselő-testületnek kell „választania”, ezért ezen előírásnak eleget téve a javaslat 
szövege szerint a képviselő-testület a tanácsnoki tisztség odaítéléséről külön határozattal dönt.  

A fenti rendelkezéseket – a jelen testületi ülés 8. sz. napirendjeként tárgyalt rendelet-módosítás 
hatálybalépéséhez igazodóan – 2012. május 1-én javasoljuk hatályba léptetni. 

A rendelet záró rendelkezései között a módosítás elvégzi az SZMSZ-ben azokat a szövegcserés módosításokat, 
amelyeket egyszerű elírás miatt kell „kijavítani”. Ezen utóbbi rendelkezéseket a rendelet-módosítás kihirdetését 
követő napon javasoljuk hatályba léptetni. 
 
Marcali, 2012. április 24. 
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Dr. Sütő László s.k. 
      polgármester 


