3. melléklet a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyú
rendelettervezethez

INDOKOLÁS
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét elfogadó
RENDELETTERVEZET-hez
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát
jelenleg a 7/2020. (III. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) tartalmazza.
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (III.26.) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
rendelkezik a képviselő testület működésének szabályairól. A szabályzat felülvizsgálata során
feltárt, és szükséges technikai módosítások és aktualitások átvezetése megtörtént, amelyet a
mellékelt rendelet-tervezet tartalmaz.
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.
7.) PM rendeletben találhatóak meg a kormányzati funkciók, amelyeket a költségvetési szervek
könyvelésük során használnak. A TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00011 azonosítószámú, „” című
pályázathoz kapcsolódóan szükséges egy kormányzati funkciói felvétele Makó Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatában, amely
vastagon szedve került feltüntetésre.
Fentieknek megfelelően elkészült és a Képviselő-testület elé kerül elfogadásra az új Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tervezete.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
az I. fejezethez
Meghatározza a rendelet Makó Város Önkormányzatának adatait: hivatalos elnevezés,
székhely, telephelyek, működési területe, képviselő-testületének nevét, hivatalának nevét, az
önkormányzat jelképeit és hivatkozást a bélyegző lenyomatokra.
a II. fejezethez
Az önkormányzat feladat és hatáskörére vonatkozóan tartalmaz megállapításokat. Ennek
keretében kimondja, hogy az önkormányzat feladat és hatásköreit a képviselő-testület látja el,
kötelező és önként vállalt feladatokon keresztül. Ezek felsorolását a szervezeti és működési
szabályzat mellékletei tartalmazzák.

a III. fejezethez
Ebben a fejezetben a képviselő-testület működésének szabályai kerültek szabályozásra.
Meghatározásra kerülnek:
 az alakuló, rendes és rendkívüli ülések összehívásának és lebonyolításának szabályai,
 a munkaterv összeállítására vonatkozó szabályok,
 -a képviselő-testület összehívásának szabályai, a meghívó kötelező tartalmi elemei és a
meghívottak köreinek meghatározásra,
 testületi ülések nyilvánosságát biztosítandó kritériumok,
 a testületi ülések vezetésének szabályai és a rend fenntartását garantáló biztosítékok,
 a képviselő testület napirendjének elfogadására, megvitatására és megtárgyalás
sorrendjére vonatkozó előírások
 a napirend előtti felszólalás lehetőségének biztosítása
 a napirendi pont elnapolásának szabályai
 az előterjesztések általános szabályait tartalmazza, az elkészítésének szabályait, ideértve
a határozatok végrehajtásának és a végrehajtásról történő beszámolás rendjét is, pedig a
6. számú melléklet tartalmazza,
 a települési képviselők által kérhető tájékoztatásoknak a formai és tartalmi
követelményekre irányuló szabályait határozza meg, amelyek az alábbiak lehetnek:
 önálló indítvány
 sürgősségi indítvány
 ügyrendi észrevétel
 felvilágosítás kérése
 interpelláció
 módosító indítvány.
 a képviselők jogai és kötelezettségeit tartalmazó részben kerülnek meghatározásra azok
az esetek, amikor egy képviselő kötelezettségét megszegi,
 a testületi ülések a szavazás és a döntéshozatal módjainak meghatározása, ennek
keretében a szavazás és döntéshozatal általános szabályai, a nyílt, a név szerinti és a
titkos szavazás külön szabályai, továbbá a képviselő testület döntéseinek
jogszabályszerű dokumentálása,
 a jegyzőkönyv készítés szabályainak megállapításai
 a lakossági fórumok és közmeghallgatás tartásának előírásai.
a IV. fejezethez
Az önkormányzat szervezetére vonatkozóan tesz megállapításokat.
Ennek keretében a települési képviselőket, a tanácsnokokat megillető és terhelő feladatok,
jogok és kötelezettségeket, valamint a bizottságok létrejöttére, működésére és jegyzőkönyv
készítésére vonatkozó szabályokat foglalja össze.
Felsorolásra kerülnek a bizottságok nevei. A bizottságok feladat és hatáskörét a 3. melléklet
tartalmazza, valamint a polgármesterre és a jegyzőre vonatkozó alapvető szabályokat is.
A Polgármesteri Hivatal ügyrendjét a 2. függelék, a szervezeti ábrát pedig a 6. függelék
tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzatok munkáját Makó Város Önkormányzat segíti. A településen
megválasztott roma és román nemzetiségekkel együttműködési megállapodás keretében került
szabályozásra a szükséges tárgyi és személyi feltételek.
A Lakásügyi Tanácsadó Testület tagjainak meghatározása, továbbá a Testület feladat-, és
hatáskörét pedig a 3. melléklet tartalmazza.

A települési képviselők képviselő-csoportot hozhatnak létre, amelynek kritériumai is
szabályozásra kerülnek.
az V. fejezethez
A hatékonyabb és gazdaságosabb feladat ellátás érdekében társulásokhoz való csatlakozás
lehetőségét és feltételeit határozza meg. Azon társulásokat, amelyekben Makó Város érintett az
5. függelék tartalmazza.
a VI. fejezethez
A belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének általános meghatározásait
tartalmazza, azzal, hogy a kapcsolódó részletes szabályrendszer külön szabályzatokban
találhatóak.
a VII. fejezethez
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát külön
önkormányzati rendelet tartalmazza.
a VIII. fejezethez
Az önkormányzat költségvetésére és vagyonára vonatkozó rendelkezések külön-külön
önkormányzati rendeletben kerülnek meghatározásra.
a IX. fejezethez
A záró rendelkezésben a hatályba lépés feltételei kerültek rögzítésre.
az 1. melléklethez
Makó Város Önkormányzata kötelezően ellátandó feladatai

a 2. melléklethez
Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai
a 3. melléklethez
A képviselő-testület bizottságainak, tanácsnokainak és a Lakásügyi Tanácsadó Testületnek
feladat és hatáskörei
a 4. melléklethez
A képviselő-testület által a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök
az 5. melléklethez
Az önkormányzati rendelet alkotásának és kihirdetésének részletes szabályai
a 6. melléklethez
A napirendek és egyéb előterjesztések készítésének rendjéről, tartalmi és formai
követelményeiről
a 7. melléklethez
A lakossági fórumok rendje
a 8. melléklethez
Makó Város Önkormányzata és a Makói Polgármesteri Hivatal bélyegzője
a 9. melléklethez
Makó Város Önkormányzata tevékenységei
a 10. melléklethez
A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre
az 1. függelékhez
Az önkormányzat által fenntartott intézmények
a 2. függelékhez
A Makói Polgármesteri Hivatal Ügyrendje
a 3. függelékhez
A települési képviselők névsora

a 4. függelékhez
A képviselő-testület állandó bizottságai és a Lakásügyi Tanácsadó Testület személyi
összetétele, a tanácsnokok megnevezése
az 5. függelékhez
Makó Város társulásai
a 6. függelékhez
A Makói Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája

NYILATKOZAT AZ INDOKOLÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL
KAPCSOLATBAN
Jelen önkormányzati rendelet közzétételét mellőzni rendelem, mivel a rendeletnek nem
mutatható ki jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

