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Tisztelt Képviselő-testület!
1.§-hoz
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 13.§
(6) bekezdése szerint:
„(6) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett, a
szakértő, és a jegyzőkönyvvezető vesz részt.”
Tekintettel arra, hogy a zárt ülések anyagait is véleményezik az illetékes bizottságok javaslom a
Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az SZMSZ 13.§ (6) bekezdését egészítse ki és a zárt ülésen
az előterjesztést véleményező bizottság nem képviselő tagjai is részt vehessenek.
2.§-hoz
Az SZMSZ 27.§ (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyzőkönyvekhez mellékletként mit
kell csatolni. Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban is csatolásra kerül a bizottságok döntése
javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az SZMSZ 27.§ (2) bekezdés első francia
bekezdését a Rendelet-tervezetben foglaltak szerint módosítsa.
3.§-hoz
Az SZMSZ 31.§-a rendelkezik a Képviselő-testület bizottságainak működéséről. Az SZMSZ 31.§
(1) bekezdés a.) pontja szerint a bizottsági ülésre a nem bizottsági tag képviselőket meg kell
hívni. A gyakorlatban eddig is bizottsági meghívót kapott a nem bizottsági tag képviselőkön
kívül a jegyző és az osztályvezetők, az önkormányzati intézmények vezetői, a napirendi pontok
előadói és mindazok, akiknek részvételét a napirend tárgyalásánál a polgármester indokoltnak
tartotta.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az SZMSZ
31.§ (1) bekezdés a.) pontját a Rendelet-tervezetben foglaltak szerint módosítsa és a nyílt
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bizottsági ülésekre az SZMSZ 14.§ (1) bekezdésben meghatározott személyek – jegyző
és az osztályvezetők, az önkormányzati intézmények vezetői, a bizottságok nem képviselő tagjai, a
napirendi pontok előadói és azok, akiknek részvételét a polgármester indokoltnak tartja kapjanak meghívót.
Korábban felmerült már annak az igénye, hogy a nyílt bizottsági ülések jegyzőkönyveinek egy
másolati példánya a községi könyvtár részére kerüljön megküldésre. Ezen igény alapján
elkészítettem az SZMSZ 31.§ (1) bekezdés e.) pontjának módosítását a Rendelet-tervezetben
foglaltak szerint.
4.§-hoz
Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Nonprofit Kft.-vé alakulása miatt a gazdasági társaság új elnevezését
át kellene vezetni az SZMSZ 43.§ (1) bekezdésén.
5.§-hoz
A szennyvízcsatorna-közmű lakossági érdekeltségi hozzájárulás kapcsán az utóbbi időben több
kérelem is érkezett a Tisztelt Képviselő-testülethez. A kérelmek elbírálásakor megfogalmazódott
már annak gondolata, hogy a polgármester lássa el ezen feladatot átruházott hatáskörben. Az
SZMSZ 2. számú mellékletének 1.) d.) pontjának alábbi francia bekezdéssel való kiegészítése
révén erre a jövőben lehetőség lenne:
„- dönt a szennyvízcsatorna-közmű lakossági érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos
kérelmek elbírálásáról és az ezzel kapcsolatos részletfizetés engedélyezéséről.”
6.§-hoz
E Rendelet a kihirdetése napján lépne hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kellene
alkalmazni.
E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerülne:
- a Rendelet 12.§ (7) bekezdése, mely szerint: A tájékoztató, vagy tájékoztatásra irányuló
előterjesztés esetén nem kell határozati javaslatot készíteni.
Ezen rendelkezés hatályon kívül helyezését azért javaslom, mert a Tisztelt Képviselő-testület a
tájékoztatók esetében is szokott határozatot hozni, melyben a tájékoztatóban foglaltakat
tudomásul veszi.
- a Rendelet 43.§ (2) – (4) bekezdései, amelyek az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottságára
vonatkoznak.
A Képviselő-testület 156/2008.(VIII.6.) KT határozatában módosította az ÁSOTT-TELSZO
Kht Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat módosítására azért volt szükség, mert az ÁSOTTTELSZO Kht. Nonprofit Kft.-vé fog átalakulni. A Nonprofit Kft. esetében nem kötelezettség a
Felügyelő Bizottság fenntartása, ezért a gazdasági társaság képviseletében eljáró ügyvéd az
Alapító Okirat módosításakor a korábban a Felügyelő Bizottságra vonatkozó rendelkezéseket
hatályon kívül is helyezte.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fentiek alapján az SZMSZ 43.§ (2) – (4)
bekezdéseit szíveskedjék hatályon kívül helyezni.
Ásotthalom, 2008. szeptember
Dr. Karsai Éva
jegyző
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Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet
módosítására

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a
Magyar Köztáraság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés e)
pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:
Ötv.) 18.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának
megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) módosítására a
következő Rendeletet alkotja:

1.§
Az SZMSZ 13.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, továbbá meghívása esetén az
érintett, a szakértő, az előterjesztést véleményező bizottság nem képviselő tagjai és a
jegyzőkönyvvezető vesz részt.”
2.§
Az SZMSZ 27.§ (2) bekezdés első francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„- a meghívót és mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet, a bizottsági
döntést, valamint a képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást,”
3.§
(1) Az SZMSZ 31.§ (1) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a.) A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottsági ülésre minden esetben meg kell
hívni a bizottság tagjait és a nem bizottsági tag képviselőket, a nyílt ülések esetében
pedig a 14.§ (1) bekezdésben meghatározott személyeket is.”
(2) Az SZMSZ 31.§ (1) bekezdés e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„e.) A jegyzőkönyv egy-egy példányát úgy kell megküldeni a jegyzőnek, hogy 15 napon
belül meg tudja küldeni a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak és a nyílt
ülésről készült jegyzőkönyv egy másolati példányát a községi könyvtárnak.”

4.§
Az SZMSZ 43.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet az általa alapított – önkormányzati
tulajdonban lévő ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. – gazdasági társaságon keresztül
végez.”
5.§
A Rendelet 2. számú mellékletének 1.) d.) pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
„- dönt a szennyvízcsatorna-közmű lakossági érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos
kérelmek elbírálásáról és az ezzel kapcsolatos részletfizetés engedélyezéséről.”
6.§
(1) E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell
alkalmazni.
(2) E Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a Rendelet 12.§
(7) bekezdése és a 43.§ (2) – (4) bekezdései.

Ásotthalom, 2008. szeptember
Petró Ferenc
polgármester

Dr. Karsai Éva
jegyző

