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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény (továbbiakban: 
MÖtv.) 43. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e 
törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló rendeletét. Az alakuló ülésen a képviselő-testület az alpolgármesterek száma és a kötelező 
bizottságok szempontjai szerint felülvizsgálta SZMSZ-ét. Akkor változtatásról nem döntött. 
Szerveit létre is hozta.  

Az alakuló ülést követő ülésen szükség van az új SZMSZ megalkotására. 

Az Mötv. szerint az SZMSZ-ben szabályozandó: 

− rendeletalkotás, határozathozatal önkormányzati képviselő általi kezdeményezésének mód-
ja (32. § (2) Az önkormányzati képviselő: a) a képviselő-testület ülésén – a szervezeti és műkö-
dési szabályzatban meghatározott módon – kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határo-
zat meghozatalát;) 

− önkormányzati képviselő tiszteletdíja, természetbeni juttatása csökkentésének, megvonásá-
nak szabályai (33. § 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 csök-
kentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra 
megállapítható.) 

− bizottság kijelölése, amelynek az önkormányzati képviselő az összeférhetetlen jogviszony 
megszüntetéséről szóló lemondó nyilatkozatát átadja (37. § (1) Az önkormányzati képviselő 
az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől 
számított harminc napon belül köteles megszüntetni. Amennyiben jogszabályban meghatározot-
tak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon 
belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony meg-
szüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szerve-
zeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlen-
ség megszüntetésének kell tekinteni.) 

− vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság kijelölése (39. § (3) A vagyonnyi-
latkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban: va-



 

 

gyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő va-
gyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekből 
nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának 
benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-
vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyi-
latkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be 
az ellenőrzés céljából.) 

− a képviselő-testületi ülések száma (44. § 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 in-
dokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a 
testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.) 

− a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályozta-
tásuk esetén a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módja (45. § A képviselő-
testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpol-
gármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A 
polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk 
esetére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, ve-
zetésének a módjáról.) 

− a nyílt szavazás módja (48. § (2) A nyílt szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és 
működési szabályzat rendelkezik.) 

− a név szerinti szavazás esetei (48. § (3) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányza-
ti képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a szerveze-
ti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy 
alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bi-
zottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő 
(ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti szavazás módjának meghatározásá-
ról a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik.) 

− a titkos szavazás módja (48. § (4) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott módon titkos szavazást tarthat a 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben.) 

− a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkez-
ményei (49. § (2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye-
it.) 

− minősített többséget igénylő ügyek meghatározása (a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontban foglalta-
kon túl) (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 ön-
kormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapítá-
sához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés c) 
pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.) 

− önkormányzati rendelet kihirdetése helyben szokásos módjának meghatározása (51. § (2) 
Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos – a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – módon ki kell hirdetni. A saját honlappal 
rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondos-
kodik. A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul 
megküldi a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt a helyi önkormányzatok tör-
vényességi felügyeletéért felelős miniszternek.) 



 

 

− a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv tartalmi elemei az 52. § (1) bekezdés a)-m) 
pontokban felsoroltakon túl (52. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíte-
ni, amely tartalmazza: n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.) 

− az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye (53. § (1) bekezdés a) pont) 

− a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolása (53. § (1) bekezdés b) pont) 

− a képviselő-testület üléseinek összehívása, vezetése, a tanácskozás rendje (53. § (1) bekezdés 
c) pont) 

− az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok, az ülés rendjének fenn-
tartása és az annak érdekében hozható intézkedések (53. § (1) bekezdés d) pont) 

− a nyilvánosság biztosítása (53. § (1) bekezdés e) pont) 

− a döntéshozatali eljárás, a szavazás módja (53. § (1) bekezdés f) pont) 

− a rendeletalkotás és a határozathozatal (53. § (1) bekezdés g) pont) 

− a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyve (53. § (1) bekezdés h) pont) 

− a közmeghallgatás (53. § (1) bekezdés i) pont) 

− az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai (53. § (1) bekezdés j) pont)  

− a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettsége (53. § (1) 
bekezdés k) pont) 

− a képviselő-testület bizottságai (53. § (1) bekezdés l) pont) 

− önszerveződő közösségek meghatározása, amelyek képviselőit tevékenységi körükben ta-
nácskozási jog illeti meg a képviselő-testület és bizottsága ülésein (53. § (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, ...) 

− azoknak a fórumoknak a rendje, amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatá-
sát, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják (53. § (3) A képviselő-
testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, … továbbá azoknak a fórumoknak 
a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakos-
ság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását 
szolgálják.) 

− a bizottságok felsorolása, tagjainak száma, feladat- és hatásköre, működésük alapvető sza-
bályai (57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bi-
zottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alap-
vető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles 
megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági feladatokat 
a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági 
feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képvi-
selő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság 
ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.) 

− a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát végző bizottság meghatározása (57. § (2) A képviselő-
testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A vagyonnyilatkoza-
tok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely 



 

 

gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítá-
sát is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.) 

− azon előterjesztések meghatározása, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előter-
jesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be (59. § (2) A képviselő-testület a szerveze-
ti és működési szabályzatában határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság 
nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-
testületnek.) 

− azon ügyek meghatározása, amelyekben a polgármester döntést hozhat, ha a képviselő-
testület két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést (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 tájékoztat-
ja.) 

− azon két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatásköré-
be tartozó önkormányzati ügyek, amelyekben a polgármester dönthet (68. § (3) A polgár-
mester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek kivé-
telével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek-
ben.) 

− a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 
esetén a jegyzői feladatok ellátásának módja (82. § (3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egy-
idejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – 
a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok ellátásának módjáról.) 

− a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése (84. § (2) A 
polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-testület a 
szervezeti és működési szabályzatában feltünteti.) 
 
Az előzőek szerint felülvizsgáltuk az SzMSz-t. 
Az előzetes tájékozódás szerint az önkormányzat működésének alapvető szabályain sokat nem 
kell változtatni, azok működőképes szabályok. Az Mötv. 2014.október 12-én hatályba lépet új 
szakaszainak megfelelő kiegészítést, felülvizsgálatot is elvégeztük. 
 
Javasoljuk egy állandó bizottság, az Önkormányzati Bizottság működtetését, amely a korábban 
Jogi és Ügyrendi Bizottság feladatait és határköreit látja el. Új átruházott hatáskörben az önkor-
mányzati segélyek megállapítása ügyében is átruházott hatáskörrel rendelkezne.  
Beszerzési bizottságot szükség szerint ideiglenes bizottságként hozna létre a képviselő-testület. 
A függelék nem képezi a rendelet részét. Rendszeres frissítéséről rendelkezünk. 
A függelékben szerepel a polgármester és képviselők fogadóórája is. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a melléklet szerinti SzMSz-t elfogadni szíveskedjenek. 
 
Medina, 2014. november 11. 
        

Vén Attila  
polgármester 


