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   Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 

    3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139. 

 

 

Szám:…..……../2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő- testület  2022. április 6-i  

rendes testületi ülésére 

 

Tárgy:      …. napirend Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- 

testületének …/2022. (…)  önkormányzati rendelete 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzata Képviselő- testülete és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. 

(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előterjesztő:    Asztalos Miklós polgármester 

Előkészítő:    dr. Behan Anett Éva jegyző 

     

 

Tárgyalja és véleményezi:  Pénzügyi Bizottság 

     

Melléklet    rendelet-tervezet 

    HE/TFO/00260-1/2022. számú törvényességi felhívás 

Meghívottak:    -  

Törvényességi észrevétel:  az előterjesztés törvényes. 

 

Tárgyalás:   nyilvános ülés       

  

 

    zárt ülés       

  

 

Elfogadás:   egyszerű többség        

  

    minősített többség      

  

 

 

 

X 

 

 

X 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő- testület 2015. szeptember 30-án tartott ülésén alkotta meg a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.30.) önkormányzati rendeletet.  

 

A jelen módosítás a rendelet 11.§ (3) bekezdését módosítaná a rendkívüli ülés kapcsán, oly 

módon, hogy az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, aki a rendkívüli ülést annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles összehívni. A jelenlegi rendelet 5 napos 

határidőt ír elő. A Heves Megyei Kormányhivatal 2022. január 24-én törvényességi felhívást 

küldött Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat képviselő-testületének, hogy az SzMSz 

fenti rendelkezését módosítsa oly módon, hogy az összhangban legyen a Mötv. 44.§ második 

mondatával, vagyis „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.” 

 

A felhívás szerint az SzMSz-t összhangba kell hozni a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban : Mötv.) 44. §-ában foglaltakkal:  

 „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 indokát 

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

testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.” 

 

Módosításra kerül továbbá– testület névsora az aktuális tisztségviselők szerint, valamint a 

megalakult bizottságok tagjai, a bizottság feladatai is és a polgármesterre átruházott döntések 

közül a polgármester döntési jogosultságát meghatározó összegek nagysága is.  

 

 

A döntés célja, pénzügyi hatása  

A döntés célja: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályainak a Mötv-ben foglalt 

szabályokhoz és a gyakorlati alkalmazása során kialakult szabályokhoz való igazítása .  

 

Pénzügyi hatása: Az önkormányzati döntések rugalmasságát, a gazdasági folyamatok és a 

pályázati fejlesztések, felújítások felgyorsulását szolgálják a polgármesteri döntések 

összeghatárainak megemelése.  

 

A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §  1. és 2. 

pontja szerint. A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

… 

1. a rendeletalkotás,  

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe 

utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;…. 

 

47. §… 
(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 
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képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. 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. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 1. és 2. pontján, a minősített szavazattöbbség az Mötv. 

50. §-án alapul. 

 

Minősített többség: A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) 

egybehangzó szavazata a minősített többség. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet 

megalkotni szíveskedjen.  

 

Kelt:  Gyöngyössolymos, 2022. március 21.  

 

         Asztalos Miklós 

            Polgármester         

Az előterjesztés törvényes! 

 

dr. Behan Anett Éva 

             jegyző 


