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III-11 

Készítette: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

         Boskóné dr. Szabolcs Edit aljegyző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. április 28. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal 2022. január 27-én kelt iratában szakmai segítségnyújtással 

élt a Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: SZMSZ) 

kapcsolatban. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 133. § (3) bekezdése a) pontja alapján szakmai segítségnyújtás 

keretében a rendelet néhány rendelkezésének felülvizsgálatára tettek javaslatot, amelyek 

alapján indítványozom az SZMSZ módosítását.  

 

Az alábbiakban ismertetem a Kormányhivatal észrevételeit, javaslatait, a Mötv. vonatkozó 

rendelkezéseit és az általam javasolt módosításokat:  

 

I. A Kormányhivatal a mellékelt levele szerint vizsgálta a Mötv. 44. §-ában szabályozott 

rendkívüli ülés kötelező összehívására vonatkozó szabályoknak az SZMSZ-be való 

átültetését. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az SZMSZ 5. § (6) bekezdése 

törvénysértő, mert nem felel meg a Mötv. 44. §-ában foglalt szabályoknak.  

 

A Mötv. 44. §-a a következőképpen rendelkezik:  

A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell 

hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a 

kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó 

indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés 

indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.  

 

Ezzel szemben a jelenleg hatályos SZMSZ 5. § (6) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza 

a rendkívüli ülés összehívását:  

A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni a képviselők legalább 

egynegyedének (2 képviselő), vagy bizottságának napirendet is tartalmazó indítványára […].  

 

A szóban forgó SZMSZ rendelkezés két ok miatt is törvénysértő:  

- egyrészt a Mötv. 44. §-hoz képest szűkítő szabályozást tartalmaz, hiszen a rendkívüli 

ülés indítványozói között nem szerepel a kormányhivatal vezetője. A Mötv. 44. §-a a 
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2013. január 1-jei hatályba lépése óta nem módosult, már a törvény 

közlönyállapotában is a jelenlegi rendelkezés szerepelt. 

- másrészt a Mötv. 44. §-a rendkívüli ülés indítványozói számára csak azt a jogszabályi 

kötelezettséget írja elő, hogy meg kell jelölni az összehívás indokát. A napirend 

meghatározása a Mötv. szerint a polgármester feladata.  

 

A szakmai segítségnyújtás alapján megállapítható, hogy az SZMSZ 5. § (6) bekezdését a 

törvénnyel való összhangjának megteremtése érdekében – a törvényi rendelkezés 

megfogalmazásának átvételével - módosítani kell az alábbiak szerint:  

 

5. § (6) A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni a képviselők legalább 

egynegyedének (2 képviselő), a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal 

vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Ilyen sürgős, 

halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 8 órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen 

értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, a sürgősség okát azonban 

mindenképpen közölni kell. 

 

II.  

A Békés Megyei Kormányhivatal levelében felhívta a figyelmet a 2019. július 16-án kiküldött 

e-mailre, amelyben az SZMSZ több szempontból történő felülvizsgálatát javasolta. A 2019. 

július 16-i e-mail nem került elő, az azonban egyértelműen megállapítható, hogy a javasolt 

felülvizsgálat nem történt meg, ezért a mostani levélben ismételten felvetett javaslatokat meg 

kell vizsgálni, és az SZMSZ-be való átültetésükről gondoskodni kell.  

 

1. A Kormányhivatal megállapítása szerint az SZMSZ nem rendelkezik a kötelezettségeit 

megszegő önkormányzati képviselő tiszteletdíja, természetbeni juttatása csökkentésének, 

megvonásának szabályairól (Mötv. 33. §)  

 

A Mötv. vonatkozó 33. § értelmében az e törvényben meghatározott kötelezettségeit 

megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a 

képviselő-testület - a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak alapján - 

legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés 

esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható. 

 

Meglátásunk szerint a képviselő-testület a testületi ülésről való igazolatlan távolmaradást 

tekinti olyan kötelezettségszegésnek, amelyet százalékos mértékű tiszteletdíj-megvonással 

szankcionál. E jogkövetkezményt azonban nem az SZMSZ, hanem egy külön rendelet, a helyi 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2010. (X. 27.) önkormányzati rendelet 3. 

§-a tartalmazza, ezért álláspontunk szerint e tekintetben nem szükséges az SZMSZ 

módosítása. 

 

2. A Kormányhivatal levelében rámutat arra, hogy az SZMSZ-ben nincs meghatározva, hogy 

mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog 

a képviselő-testület és bizottság ülésein (MÖTV. 53. § (3) bekezdés) 

 

A Mötv. vonatkozó 53. § (3) bekezdése a következők szerint rendelkezik: 

(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 
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szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni 

kell a képviselő-testületet. 

 

Mérlegelve a Kormányhivatal javaslatát az SZMSZ 7. § (4) bekezdésének az alábbi c) ponttal 

történő kiegészítését indítványozom: 

(1) Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:  

c) tevékenységi körükben a Medgyesegyházán székhellyel rendelkező bíróság által 

bejegyzett egyesületek, alapítványok, egyéb önszerveződő közösségek (a továbbiakban: civil 

szervezetek) képviselőit az őket érintő napirendi pontokhoz. 

 

3. A Kormányhivatal észrevétele szerint a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 

kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei nem kerültek meghatározásra az SZMSZ-

ben (Mötv. 49. §)  

 

A Mötv. vonatkozó 49. § a következők szerint rendelkezik: 

(1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli 

hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a 

személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére 

vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt 

önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.   

(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület 

döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására 

irányul. 

(2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes 

érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről 

szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni. 

 

Elfogadva a Kormányhivatal javaslatát, az SZMSZ 16. §-át az alábbi rendelkezésekkel 

javaslom kiegészíteni:  

 

(3) Ha az önkormányzati képviselő a szavazás megkezdése előtt nem jelenti be személyes 

érintettségét, a következő hónapban esedékes tiszteletdíjának 50%-a megvonásra kerül. 

(4) A (3) bekezdés szerinti megvonásról a képviselő-testület határozatot hoz. 

(5) A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a 

jogkövetkezmény legkésőbb a tény bekövetkezését követő testületi ülésen állapítható meg. 

 

4. A Kormányhivatal szerint az SZMSZ nem tartalmazza azt, hogy az önkormányzati 

képviselő milyen szabályok szerint kezdeményezheti határozat meghozatalát. 

A Mötv. vonatkozó 32. § (2) bekezdésének a) pontja a következők szerint rendelkezik: 

(2) Az önkormányzati képviselő: 

a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon - 

kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát; 

 

Eleget téve a Kormányhivatal észrevételének, az SZMSZ 22. § (1) bekezdést az alábbi d) 

ponttal javaslom kiegészíteni:  

 

d) A képviselő a polgármesternél írásban határozat meghozatalát kezdeményezheti.  

 

5. A Kormányhivatal felhívta a figyelmet, hogy az SZMSZ-ben nem kerültek meghatározásra 

azok az ügyek, amelyekben a polgármester dönthet két ülés között (Mötv. 68. § (3) bekezdés): 
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A Mötv. vonatkozó 68. § (3) bekezdése a következők szerint rendelkezik: 

 

68. § (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. 

 

Elfogadva a Kormányhivatal észrevételét, az SZMSZ 25. §-át alábbi (6) bekezdéssel javaslom 

kiegészíteni:  

 

(6) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a képviselő-testület két 

ülése közötti időszakban felmerülő, azonnali döntést igénylő olyan halaszthatatlan ügyekben 

hozhat döntést, melyeknél a döntés elmulasztása az önkormányzat károsodását 

eredményezheti. 

 

6. A Kormányhivatal levelében rámutatott arra, hogy az SZMSZ-ben nem kerültek 

meghatározásra azok az ügyek, amelyekben a polgármester dönthet, ha a képviselő-testület 

két egymást követő alkalommal nem hozott döntést két ülés között (Mötv. 68. § (2) 

bekezdés): 

 

A Mötv. vonatkozó 68. § (2) bekezdése a következők szerint rendelkezik: 

(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. 

 

Elfogadva a Kormányhivatal észrevételét, az SZMSZ 25. §-át alábbi (7) bekezdéssel javaslom 

kiegészíteni:  

 

(7) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 

miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester 

– az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat mindazon ügyekben, 

melyeknél a döntés elmulasztása az önkormányzat működését veszélyezteti. A polgármester a 

döntésről a képviselő-testületet a következő soros ülésen a „Tájékoztató” napirendi pontjai 

között tájékoztatja. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával hozza 

meg döntését a Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása körében érkezett 

levelével kapcsolatban! 

Határozati javaslat 

 

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés 

Megyei Kormányhivatal BE/02/153-1/2022. számú, szakmai segítségnyújtás tárgyú levelében 

foglaltak alapján a Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének és 

szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati 

rendeletét módosítja.  

 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendelet-módosításról szóló tájékoztatást a Békés Megyei 

Kormányhivatal részére küldje meg. 

Határidő: 2022. május 3. 

Felelős: Jegyző 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ42
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Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:  

 

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet 

előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végez, amelyen felmérte a szabályozás várható 

körülményeit. 

 

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:  

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: nincs 

- környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

- adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem jelent többlet terhet 

- jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a felügyeleti szerv jelzésének az önkormányzat köteles eleget tenni, 

elmaradása esetén egyéb törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazására kerülhet 

sor 

- jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: többlet-forrást nem igényel.  

 

Rendeletalkotási javaslat: 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzata 

Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. 

(III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg.  

 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2022. (IV…..) 

önkormányzati rendelete 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni a képviselők legalább 

egynegyedének (2 képviselő), a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal 

vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Ilyen sürgős, 

halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 8 órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen 

értesítési mód igénybe vehető, el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, a sürgősség okát azonban 

mindenképpen közölni kell.” 

2. § 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése a 

következő c) ponttal egészül ki: 

(Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:) 



6 

 

„c) tevékenységi körükben a Medgyesegyházán székhellyel rendelkező bíróság által 

bejegyzett egyesületek, alapítványok, egyéb önszerveződő közösségek (a továbbiakban: 

civil szervezetek) képviselőit az őket érintő napirendi pontokhoz.” 

 

3. § 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő 

(3)–(5) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Ha az önkormányzati képviselő a szavazás megkezdése előtt nem jelenti be személyes 

érintettségét, a következő hónapban esedékes tiszteletdíjának 50%-a megvonásra kerül. 

(4) A (3) bekezdés szerinti megvonásról a képviselő-testület határozatot hoz. 

(5) A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a 

jogkövetkezmény legkésőbb a tény bekövetkezését követő testületi ülésen állapítható meg.” 

 

4. § 

 

(1) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (1) 

bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A települési képviselő jogai az Mötv-ben és más törvényben meghatározattakon kívül:) 

„c) az interpellálás joga;” 

(2) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 22. § 

(1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

(A települési képviselő jogai az Mötv-ben és más törvényben meghatározattakon kívül:) 

„d) a képviselő a polgármesternél írásban határozat meghozatalát kezdeményezheti.” 

 

5. § 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 25. §-a a 

következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a képviselő-testület két 

ülése közötti időszakban felmerülő, azonnali döntést igénylő olyan halaszthatatlan ügyekben 

hozhat döntést, melyeknél a döntés elmulasztása az önkormányzat károsodását 

eredményezheti. 

(7) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 

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

polgármester – az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat 

mindazon ügyekben, melyeknél a döntés elmulasztása az önkormányzat működését 

veszélyezteti. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő soros ülésen a 

„Tájékoztató” napirendi pontjai között tájékoztatja.” 

 

6. § 

 

Ez a rendelet 2022. április 28-án lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 
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Medgyesegyháza, 2022. április 20. 

 

 

 

     Tisztelettel:  

         

        Kraller József s.k.  

                    polgármester 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kávássy Leila Viola s.k.  

  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


