
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Tárgya: a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata 

Készítette: dr. Szabó Tímea, jegyző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. január 1-jétől az addig alkalmazott helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényt felváltotta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Mötv.) Ennek megfelelően a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) szükséges az Mötv. 

rendelkezéseivel összhangba hozni. Tekintettel arra, hogy a módosítás az SZMSZ jelentős 

számú rendelkezését érintené, így célszerűbb új rendelet alkotásával eleget tenni e 

kötelezettségnek. 

 

Az Mötv. több szakaszában is meghatároz az SZMSZ-ben szabályozandó rendelkezéseket az 

alábbiak szerint: 

 

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 rendeletben rendelkezik: 

a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről; 

b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról; 

c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről; 

d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének 

fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről; 

e) a nyilvánosság biztosításáról; 

f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról; 

g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról; 

h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről; 

i) a közmeghallgatásról; 

j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól; 

k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről; 

l) a képviselő-testület bizottságairól. 

 

44. § A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.  

45. § A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós 

akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület 

összehívásának, vezetésének a módjáról. 

48. §. 

(2) A nyílt szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat 

rendelkezik. 

(3) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének 

indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott esetekben. A név szerinti szavazás módjának meghatározásáról 

a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik. 

(4) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon 

titkos szavazást tarthat a 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben. 



49. § (2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a 

személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának 

jogkövetkezményeit. 

50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

51. § (2) Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a 

helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell 

hirdetni.  

52. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. 

53. § (2) A képviselő-testület érdemi tevékenységének elősegítése érdekében 

meghatározhatja az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretet, a hozzászólások 

maximális időtartamát, korlátozhatja az ismételt hozzászólás, indítványozás lehetőségét. 

(3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely 

önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a 

képviselő-testület és bizottsága ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, 

várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az 

egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását 

szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni 

kell a képviselő-testületet. 

57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 

bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük 

alapvető szabályait.  

(2) A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és 

őrzéséről.  

59. § (2) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat 

az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság 

állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. 

62. § (1) A képviselő-testület - szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak 

szerint - valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi 

önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott 

településrészen élő választópolgárokból. 

68. § (2) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal 

hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a 

polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben - a 42. §-ban 

meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-

testületet a következő ülésen tájékoztatja. 

(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban 

meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, 

halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. 

82. § (3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatásuk esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra - a szervezeti és működési 

szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok ellátásának módjáról. 

84. § (2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a 

képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti. 



Az SZMSZ tervezet e rendelkezések figyelembe vételével, az eddig alkalmazott szabályok és 

a működő gyakorlat alapján készült. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A tervezet elfogadásának különösebb hatása, tekintettel arra, hogy tartalmában az eddig 

alkalmazott SZMSZ, valamint a kialakult gyakorlaton alapszik, nincs. 

 

INDOKOLÁS 

 

A tervezet elfogadása szükséges ahhoz, hogy az SZMSZ az Mötv. szabályaival összhangban 

legyen.  

 

Kővágóörs, 2013. szeptember 12. 

 

          Dr. Szabó Tímea 

               jegyző 

 


