
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az augusztus 28-i testületi ülésre benyújtottam az SZMSZ módosítási javaslatát. 
 
 Dr. Varga Tibor jegyző az előterjesztés záradékában azt írja, hogy az előterjesztés 
jogszabálysértést tartalmaz, amivel nem értek egyet, az alábbiak miatt: 
 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§ (2) bekezdésével nem lehet ellentétes, hiszen az 
SZMSZ-ben is az van benne, mint az idézett törvényben, azaz a képviselő-testület a 
bizottságok személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor 
megváltoztathatja. Itt a lényeg, hogy a polgármester előterjesztésére. Azt, hogy az 
előterjesztéshez ki tehet javaslatot, és azt fel kell-e tenni szavazásra, ezt az idézett törvény 
nem szabályozza. Itt tehát nincs ellentét a törvénnyel. 

 
A 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (2) bekezdésében az áll, hogy : Jogszabály a 
hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem 
tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat 
valamely magatartást jogellenessé. 
Miről van szó, mi a lényeg? Az, hogy a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat      
meg kötelezettséget stb., ill. nem vonhat el vagy korlátozhat jogot. Az SZMSZ módosítása 
nem visszamenőleges hatályú, hanem csak a kihirdetésekor lép hatályba a módosított rendelet, 
így ezzel a törvényi előírással sem ellentétes a módosítás.  
 
Végül a 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1) bekezdésére hivatkozik a jegyző, mely szerint a 
képviselő-testület csak olyan jogszabály alkotására jogosult, amelyre felhatalmazást kap. 
Szerinte az önkormányzati törvény egyetlen paragrafusa sem hatalmazza fel a testületet, hogy 
e tárgykörben önálló szabályozással éljen. 
Sajnos ez az állítás is valótlan. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdése ugyanis pontosan erről szól, ez adja meg  
felhatalmazást a képviselő-testületnek az ilyen irányú rendelet megalkotására. Ez így szól: 
53.§ (1) A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében rendelkezik: 
a)……. 
b)……. 
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről; 
d)…… 
e)…… 
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról; 
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról; 
h)…… 
i)…… 
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól; 
k)…… 
l) a képviselő-testület bizottságairól. 
 
 
                                                                           



Mindezek miatt a jegyző egyik  törvényességi észrevételét sem tudom elfogadni, mert nem 
megalapozottak. Kérem az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását, továbbá a hatályban 
levő 14/2014. (XI.21.)  számú önkormányzati rendelet (SZMSZ) 9.§ (3) bekezdés d) pontja 
alapján az írásban benyújtott hozzászólásom csatolását a képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvéhez. 

 
 
 
 
 

 
 Rétság, 2015. augusztus 25.                                            Dr. Szájbely Ernő 
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