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Előterjesztés 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez  

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2015.(III. 20.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

          

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Miniszterelnökség 

hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára kérésére - az egységes joggyakorlat 

kialakítása érdekében - elvégezte az illetékességi területén működő megyei önkormányzat és a 

települési önkormányzatok szervezeti és működési szabályzataiban megjelenő, a 

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

Mötv.) 44. §-ában szabályozott rendkívüli ülés kötelező összehívására vonatkozó 

rendelkezések érvényesülésének vizsgálatát. A Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-

testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (III.20.) 

önkormányzati rendelet 12.§ (5) bekezdésében rögzített szabályozással kapcsolatban a 

Kormányhivatal szakmai segítségnyújtással élt, jelezve, hogy álláspontja szerint a hivatkozott 

rendelkezés jogszabálysértő. A Kormányhivatal a jogszerű működés helyreállítása érdekében 

javaslattal élt a rendkívüli ülés összehívásával kapcsolatos részletszabályok pontosítására, 

egyértelmű megfogalmazására vonatkozóan.  

 

A helyi rendeletnek a Kormányhivatal által javasolt módosításához ismerni kell az Mötv. 

44.§-ába foglalt szabályt, ami a képviselő-testületi ülés kötelező összehívásának eseteiről és 

módjáról rendelkezik az alábbiak szerint: 

„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.” 

 

Rendkívüli ülésre vonatkozó előírást az SZMSZ 12. § (5) bekezdése tartalmaz, amelynek 

értelmében: „12.§ (5) Indokolt esetben a Képviselő-testület rendkívüli ülése írásbeli meghívó 

nélkül, rövid úton /pl. telefonon/ 5 napon belüli időpontra is összehívható. Ilyen esetben a 

sürgősség okát közölni kell.” 

A Miniszterelnökség álláspontja szerint a rendkívüli ülés kötelező összehívására vonatkozó 

törvényi előírástól (Mötv.44.§) eltérni nem lehet, azaz a rendkívüli ülés összehívására 15 

napnál rövidebb határidő megállapítása az SZMSZ-ben jogszabálysértő. A törvényességi 
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felügyelet gyakorlója ugyanakkor kifejtette, hogy megítélése szerint az Mötv. hivatkozott 

rendelkezése nem zárja ki azt, hogy a képviselő-testület az SZMSZ-ben további, kötelező 

összehívási eseteket határozzon meg a rendkívüli ülésre vonatkozóan, és kizárólag ezekben az 

Mötv. 44. §-án túli esetekben rögzítsen a helyi szabályozásban 15 napnál rövidebb határidőt 

az ülés összehívására. A szakmai segítségnyújtás megfogalmazza, hogy az SZMSZ 12.§ (5) 

bekezdésének kiegészítése szükséges oly módon, hogy abból megállapítható legyen: az ülés 5 

napon belüli időpontra történő összehívásának lehetősége nem vonatkozik az Mötv. 44. §-a 

szerinti esetekre. 

 

A jogszabályi környezetnek való egyértelmű megfelelés érdekében javasolom, hogy az 

SZMSZ 12.§ (5) bekezdésének jelenleg hatályos rendelkezése helyébe az alábbi szabályozás 

kerüljön: 

„A Képviselő-testület ülése írásbeli meghívó nélkül, rövid úton (pl. telefonon) 5 napon belüli 

időpontra is összehívható abban az esetben, amikor jogszabály, pályázati felhívás vagy egyéb 

kötelezően alkalmazandó előírás olyan határidőt szab a képviselő-testületi döntéshozatalra, 

ami csak ilyen megoldás alkalmazása mellett tartható.  

Az ülés összehívásának ez a lehetősége nem vonatkozik az Mötv. 44. §-a szerinti esetekre.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-

testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(III. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításának tervezetét szíveskedjen megtárgyalni, és az 

önkormányzati rendeletet módosítani. 

 

Csorvás, 2022. április 21. 

 

 

 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 

jegyző s.k. 
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Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(…..) önkormányzati rendelete 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. § Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A Képviselő-testület ülése írásbeli meghívó nélkül, rövid úton (pl. telefonon) 5 napon belüli 

időpontra is összehívható abban az esetben, amikor jogszabály, pályázati felhívás vagy egyéb 

kötelezően alkalmazandó előírás olyan határidőt szab a képviselő-testületi döntéshozatalra, 

ami csak ilyen megoldás alkalmazása mellett tartható.  

Az ülés összehívásának ez a lehetősége nem vonatkozik az Mötv. 44. §-a szerinti esetekre.” 

 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 

napon hatályát veszti. 

 

 

Baráth Lajos                                                              Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 

polgármester                                                                                     jegyző 

 

Kihirdetve: 

 

 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 

jegyző 
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Indokolás 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

Az önkormányzati rendelet tervezetének címe: 

 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(…..) önkormányzati rendelete 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Általános indokolás: 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Miniszterelnökség 

hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára kérésére - az egységes joggyakorlat 

kialakítása érdekében - elvégezte az illetékességi területén működő megyei önkormányzat és a 

települési önkormányzatok szervezeti és működési szabályzataiban megjelenő, a 

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

Mötv.) 44. §-ában szabályozott rendkívüli ülés kötelező összehívására vonatkozó 

rendelkezések érvényesülésének vizsgálatát. A Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-

testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (III.20.) 

önkormányzati rendelet 12.§ (5) bekezdésében rögzített szabályozással kapcsolatban a 

Kormányhivatal szakmai segítségnyújtással élt, jelezve, hogy álláspontja szerint a hivatkozott 

rendelkezés jogszabálysértő. A Kormányhivatal a jogszerű működés helyreállítása érdekében 

javaslattal élt a rendkívüli ülés összehívásával kapcsolatos részletszabályok pontosítására, 

egyértelmű megfogalmazására vonatkozóan.  

 

Részletes indokolás: 

 

A rendelet-tervezetben szereplő helyi rendeletet - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva - az alábbiak szerint indokolom: 

 

 

A rendelet  

1.§-ához: A képviselő-testületi ülés rövid úton történő összehívásának eseteiről és módjáról 

rendelkezik.  

  

2.§-ához: A rendelet hatálybelépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.  
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

 

Ennek a kötelezettségnek azt alábbiakban teszek eleget: 

 

1. A rendeletalkotás és alkalmazás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 

Az Ör. módosításának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.  

 

2. A rendeletalkotás és alkalmazás környezeti és egészségügyi következményei: 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 

következménye nincs. 

 

3. A rendeletalkotás és alkalmazás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

 

A rendelet végrehajtása jelentős adminisztratív terhet nem eredményez. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye:  

 

A Békés Megyei Kormányhivatal által a feltárt jogsértés megszüntetésére kitűzött határidő 

eredménytelensége esetén a Kormányhivatal az Mötv. 134. § (2) bekezdésében meghatározott 

mérlegelési jogkörében az Mötv. 132. § (1) bekezdése szerinti törvényességi felügyeleti 

eszközöket alkalmazhatja. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre 

állnak, az Ör.-t módosító rendelethez pénzügyi feltételek biztosítására nincs szükség.  

 

 

 

 


