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   Tisztelt Közgyűlés!

A 2004. márciusában megalkotott Szervezeti  és Működési Szabályzatról szóló 6/2004. számú 
önkormányzati rendeletünk az elmúlt közel három évben tíz alkalommal került módosításra.

A  változtatásokat  szerkezeti,  szervezeti  átalakulások,  bizottsági  feladat-és  hatáskörök 
módosulása, bővülése, a részönkormányzatok folyamatos létrejötte, továbbá egyes jogszabályi 
rendelkezések és a gyakorlati tapasztalatok indokolták.

Már több ízben  jogos igény merült fel a rendelet egységes szerkezetben történő megjelenítésére, 
ugyanakkor néhány rendelkezés módosítása is szükségessé vált.

Igazodva a Jogi és Ügyrendi Bizottság kezdeményezéséhez, a múlt év decemberében indult meg 
az  önkormányzati  rendelet-felülvizsgálati  munka,  melynek  keretében  elsőként  az  SZMSZ 
felülvizsgálatára került sor.

A hivatal javaslatot kért a Közgyűlés bizottságaitól és a főosztályoktól arra vonatkozóan, hogy 
milyen módosításokat tartanak indokoltnak, szükségesnek illetve célszerűnek.

A  beérkezett  javaslatokat  egy  munkacsoport  áttekintette  és  az  önkormányzati  törvénnyel 
összhangban is szükségessé váló változásokat beépítette a rendeletbe.

A  jelenlegi  módosítási  javaslatok  között  egy-két  eljárási  jellegű  változtatás  mellett,  több 
technikai  jellegű  módosítás  is  szerepel,  melyek  a  gyakorlatban  felmerült  problémákra 
igyekeznek  megoldást  nyújtani,  illetve  az  időközben  bekövetkezett  változások  átvezetését, 
aktualizálását és a kisebb elírások helyreigazítását szolgálják. 

Ezekkel a változtatásokkal az átfedések megszüntetésére és az ellentmondások kiküszöbölésére 
is  sor  került,  ugyanakkor  igazodunk  az  elektronikus  információszabadságról  szóló  törvény 
elvárásaihoz is.

Az előterjesztés összeállítása eltér a szokásostól, hiszen az SZMSZ régi felépítése lényegében 
nem került átalakításra, viszont az egyszerűbb kezelhetőség érdekében a hatályos szöveget és a 
változtatásra  javasolt  szövegrészt  közvetlenül  egymás  mellé  szerkesztettük,  továbbá  az  így 
létrejövő, immáron egységes szerkezetű jogszabályt is mellékletként csatoltuk.

Tisztelt Közgyűlés!

Azt  gondolom,  hogy  mindezáltal  SZMSZ-ünk  áttekinthetőbbé  és  egyértelműbbé  válik,  ezért 
kérem, hogy a melléklet szerint javasolt rendeletet megalkotni szíveskedjék.

Miskolc, 2007. február 12.

  K á l i  Sándor



A  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Jogi  és  Ügyrendi  Bizottsága 
kezdeményezésére múlt év decemberében indult önkormányzati  rendelet-felülvizsgálati munka 
keretében elsőként az SZMSZ felülvizsgálatára került sor. A jegyző javaslatot kért a Közgyűlés 
bizottságaitól  és a Hivatal  főosztályaitól  a tekintetben, hogy milyen módosításokat tartanának 
célszerűnek.  Erre  vonatkozóan  a  főosztályokról  beérkezett  javaslatokat  az  erre  a  feladatra 
létrehozott  munkacsoport  áttekintette  és  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvénnyel 
összhangban szükségesnek vélt változtatásokat beépítette az SZMSZ-be. 

Tekintettel arra, hogy a Szabályzat megalkotása óta több módosítás is történt, továbbá jelenleg is 
több ponton változtatni szükséges, ezért az átláthatóság érdekében  - a régi szerkezeti felépítést 
megtartva - az SZMSZ újabb módosítása helyett javaslom új Szervezeti és Működési Szabályzat 
megalkotását. 
A  jelenlegi  módosítási  javaslatok  között  egy-két  eljárási  jellegű  változtatás  mellett  több 
úgynevezett  technikai  jellegű  módosítás  is  szerepel,  melyek  a  gyakorlatban  felmerült 
problémákra  nyújtanak  megoldást,  illetve  az  időközben  bekövetkezett  változások  átvezetését 
szolgálják. A többszöri szabályozottság megszüntetésére és az ellentmondások kiküszöbölésére 
is sor került.

Ezeknek  a  változtatásoknak  a  tükrében  az  SZMSZ-ünk  áttekinthetőbbé  válik,  s  ezáltal 
egyértelműbb lesz a Közgyűlés munkájának szabályozás.

Kérem a T. Közgyűlést a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet megalkotására.

Miskolc, 2007. február 12.

                                                                                                                Káli Sándor




	MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
	J A V A S L A T

