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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e 

törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló rendeletét. 

 

Az önkormányzati jogok közé tartozik az önkormányzatok szervezetalakítási szabadsága. A 

törvény felhatalmazza a képviselő-testületet, hogy működésének részletes szabályait a 

szervezeti és működési szabályzatáról alkotott rendeletében határozza meg. Az önkormányzat 

rendeletalkotási szabadsága azonban e tárgyban sem korlátlan, a szabályokat a törvény keretei 

között hozhatja meg. E szabályok garanciális rendelkezések annak érdekében, hogy a 

törvényben megfogalmazott követelmények - a helyi közügyek demokratikus módon történő 

intézése, a széles körű nyilvánosság garantálása - megvalósulhassanak. 

 

A törvény előírása értelmében 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. 

 

A képviselő-testület ezen túl érdemi tevékenységének elősegítése érdekében meghatározhatja 

az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretet, a hozzászólások maximális 

időtartamát, korlátozhatja az ismételt hozzászólás, indítványozás lehetőségét. 

 

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.  

 

A képviselő-testület a működésre vonatkozó kötelező elemeitől csak abban az esetben térhet el, 

ha arra a törvény felhatalmazást ad erre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szervezeti- és 

működési szabályzat kizárólag az Mötv.-ben, különösen a fentebb felsorolt elemeket 

tartalmazhatja. A képviselő-testület - az Alaptörvény, az Mötv. és a vonatkozó törvények 

keretei között - egyéb szervezettel és működéssel kapcsolatos kérdéseket is rendezhet a 

szabályzatában. 



 

A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet a mindenkori képviselő-testület és 

szervei működésének részletes szabályait tartalmazza, ezért indokolt, hogy azt az új képviselő-

testület a saját maga által kialakítani kívánt gyakorlathoz igazítsa.   

 

A Képviselő-testület a 2019. évi választásokat követően a kötelező felülvizsgálat 

követelményeinek eleget tett új, Szada Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének megalkotásával.   

 

Felhívom ugyanakkor a tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a jelenleg hatályos rendelet 

tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. 

§-ában foglalt jogszabályi rendelkezés megismétlésével kapcsolatos tilalommal 

ellentétesek (a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű), ezért 

mindenképpen szükséges ezen rendelkezések törlése a rendeletből. A rendelet nem felel meg 

továbbá a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásainak sem.  

 

A jelen ülésre elkészített új rendelet a felsőbb szintű jogszabályok által előírt követelményeknek 

megfelel, ezért javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek - a jelenleg hatályos rendelet hatályon 

kívül helyezése mellett - a jelen előterjesztéshez mellékletként csatolt rendelet elfogadását.    

 

Az előterjesztés melléklete: Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló …./2020. ( . ) önkormányzati rendelet 

tervezete  

 

 

Szada, 2020. július 2. 

 

 

 

 

 

           Pintér Lajos 

          polgármester 

 

 

 


