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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2021. december 20-i ülésére 

 

Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága a 

kormányhivatalok szakmai irányítása során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 44. §-ában rögzített rendkívüli 

testületi ülés kötelező összehívását érintő szabályozással összefüggően eltérő gyakorlatot tárt 

fel.  

A Mötv. hivatkozott rendelkezése értelmében a polgármester köteles a testületi ülést 

összehívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bármely bizottságának 

vagy a kormánymegbízottnak a rendkívüli ülés összehívására irányuló indítványára, amelyben 

meg kell határozni a testületi ülés összehívásának indokát. 

A hatályos önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése a rendkívüli ülés összehívásának 

feltételeként – jogszabálysértő módon – előírja a rendkívüli ülés napirendjének és előadójának 

megjelölését.  

A Mötv. azonban a rendkívüli ülés kezdeményezése kapcsán egyetlen jogszabályi 

kötelezettséget ír elő, azt, hogy meg kell jelölni az indítványban a rendkívüli ülés 

összehívásának indokát. Az SZMSZ-ben tehát egyéb kötelezettséget nem lehet előírni a 

rendkívüli ülés összehívásának további feltételeként. 

 

A fent elmondottakra tekintettel az önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé.  

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: nem releváns; 

 gazdasági hatása: nem releváns; 

 költségvetési hatása: nem releváns. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem releváns. 

  



 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 a rendelet módosítása a Mötv. rendelkezésének való megfelelés érdekében szükséges. 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 

  

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

 

Javasolom a beterjesztett módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Beleg, 2021. december 15. 

  

 Vámosi Róbertné  

 polgármester 
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