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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 

 

Általános szabályok és a képviselő-testületi ülés összehívása 

 

16. § 

 

(1) A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő. A képviselő-testület tagjainak névsorát az 

 SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza. 

(2) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart.  

(3)3A képviselő-testület ülését amennyiben a törvény másként nem szabályozza, a 

polgármester, akadályoztatása esetén az általa megbízott alpolgármester, a polgármesteri 

és alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk 

esetén a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság (továbbiakban: 

TKTB) elnöke hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó 

napirend, vagy egyéb körülmény indokolja a képviselő-testület ülése a székhelyén kívül 

máshol is összehívható. 

 

17. § 

(1) A polgármester rendkívüli képviselő testületi ülést köteles a kezdeményezéstől számított 15 

napon belül összehívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület 

bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának 

indokát tartalmazó indítványára. 

(2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület 

ülését. 

(3) A képviselő-testület ülésein a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely magában 

foglalja a tanácskozás jogát is. 

(4) Tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan: 

a) a bizottság nem képviselő tagjait; 

b) a jegyzőt; 

c) a város országgyűlési képviselőjét; 

d) a Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjét, illetve annak képviselőjét; 

e) a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala vezetőjét 

(5) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni az alábbi szerveket vagy annak képviselőjét 

f) Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Szeghalmi Rendőrkapitányság kapitányság-

vezetőjét 

g) helyi pártok, egyházak vezetőjét 

h) önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőjét 

i) nemzetiségi önkormányzat vezetőjét 

j) Füzes-TV és a Békés Megyei Népújság képviselőjét 

k) a napirend tárgya szerinti alapfeladatot ellátó civil szervezet vezetőjét. 

(6) Rendkívüli képviselő-testületi ülésre csak a szavazati joggal rendelkezők és a jegyző 

meghívásáról kell gondoskodni. 



 (7) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente várospolitikai fórumot tart. A 

várospolitikai fórumon elhangzott állásfoglalást, kisebbségi véleményt ismertetni kell a 

következő képviselő-testületi ülésen. 

 

18. § 

(1) Az képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó 

előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak és a részvételi 

joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt 

legalább 5 nappal megkapják. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – halasztást nem tűrő esetben – az ülés előtt egy 

órával is kiküldhető a meghívó. Erre bármilyen célszerű értesítési mód (pl. telefon, fax, e-

mail, hivatalsegéd) igénybe vehető, a sürgősség okát azonban a meghívottal mindenképpen 

közölni kell. 

(3) A polgármester a képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az ülés előtt legalább 

5 nappal a helyben szokásos módon tájékoztatja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 

testületi ülések időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát 

a Könyvtárban és a város honlapján (www.fuzesgyarmat.hu) lehet megtekinteni.  

(4) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 5 

nappal a közmeghallgatás előtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

 

 

A képviselő-testület ülésével és annak vezetésével kapcsolatos általános szabályok  

 

23. §  

 

(1) A képviselő-testület ülése nyilvános, amelyről hang, film és videó felvétel készíthető. Az 

ülésen bármely állampolgár szabadon részt vehet és az ülésvezető előzetes engedélyével 

felszólalhat. 

(2) A képviselő-testület zárt ülést tart, illetve tarthat a Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében. 

(3) A képviselő-testület tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes 

adatok és információk tekintetében. 
   

24. § 

(1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti.  

(2) A polgármester a testületi-ülés vezetése során: 

a) megnyitja, illetve berekeszti az ülést; 

b) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésének összehívására az SZMSZ szabályainak 

megfelelően került sor; 

c) megállapítja az ülés határozatképességét és az ülés időtartama alatt folyamatosan 

figyelemmel kíséri azt; 

d) előterjeszti a napirendi javaslatot; 

e) tájékoztatást ad a sürgősségi előterjesztésről;  
f) napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat;  

g) a hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások 

időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását;  

h) hozzászóláskor megadja, meghatározott esetben megtagadja, illetve megvonja a szót a 

jelenlévők bármelyike tekintetében;  

i) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától;  

http://www.fuzesgyarmat.hu/


j) tárgyalási szünetet rendel el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény 

felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti;  

k) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez 

méltatlan magatartást tanúsít; 

(3) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselő-testületi 

tagok több mint a fele jelen van.  

(4) A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. Ennek elmulasztása esetén a 

képviselőt a polgármester figyelmeztetésben részesíti és kioktatja a személyes érintettség 

törvényi előírásaira. 

 

Napirend előtti témák és a napirend 

 

25. § 

 

(1) A képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a 

testület a napirend előtti témák között – vita nélkül – tudomásul veszi, valamint dönt a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, illetőleg az átruházott 

hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról. 

(2) A képviselő-testület az ülés napirendjéről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 (3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő vagy bármely képviselő-testületi 

tag javaslatot tehet. Az indítvány elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű 

szótöbbséggel határoz.  

Az előterjesztés 

 

26. §  

 

(1) Előterjesztésnek minősül: 

a) minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – anyag; 

b) a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt 

rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató. 

(2) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái:  

a) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely szerv tevékenységéről stb.; 

b) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra is irányulhat; 

c) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek. 

(3) Előterjesztés benyújtására jogosult: 

a) a polgármester;  

b) az alpolgármester, 

c) a témakör szerint illetékes bizottságok elnökei;  

d) a képviselő-testület tagja;  

e) a jegyző. 

27. § 

(1) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés a (2) bekezdésben foglalt kivétellel írásban kell 

benyújtani. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 10. nap 

előtt kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik 

valamennyi anyag postázásáról. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az 

írásba foglalt előterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.  

(2) Szóbeli előterjesztést kivételesen lehet benyújtani. 

 



28. § 

 

(1) Az SZMSZ 26. §-ában foglalt előterjesztések csak az érintett bizottságok véleményének, 

valamint a jegyző jogszerűségi észrevételeinek ismeretében tűzhető napirendre. 

(2) Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményei: 

a) Az előterjesztés első része tartalmazza  

– a címet vagy tárgyat, az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört 

érintő korábbi képviselő-testületi döntéseket, 

– a tárgykört érintő jogszabályokat,  

–  mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé 

teszik a minősítést és a döntést indokolják.  

b) Az előterjesztés második része tartalmazza: 

  – az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot, 

(3) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét. 

A sürgősségi indítvány 

 

29. §  

 

(1) A képviselő-testület a sürgősségi indítvány elfogadásáról, annak azonnali megtárgyalásáról, 

vagy elvetéséről egyszerű szótöbbséggel, soron kívül dönt. 

(2) A sürgősségi indítvány benyújtásának a feltételei:  

a) Sürgősségi indítvány – a sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb az 

képviselő-testületi ülést megelőző nap 16 óráig írásban nyújtható be a polgármesternél. 

b) Sürgősségi indítványt nyújthatnak be:  

- a polgármester,  

- az alpolgármester, 

- a témakör szerint illetékes bizottságok elnökei,  

- a képviselő-testület tagja,  

- a jegyző. 

c) Ha a polgármester vagy valamely sürgősségi indítvány előterjesztésére jogosult ellenzi 

az azonnali tárgyalást, akkor a sürgősség kérdését vitára kell bocsátani. A polgármester 

ismerteti az indítványt, majd alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid 

indokolására; 

d) Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a sürgősségi tárgyalásra irányuló 

javaslatot, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni, s a napirendek 

meghatározásakor kell állást foglalni arról, hányadik napirendként tárgyalják azt. 

(3) Sürgősségi indítvány esetében is megfelelően alkalmazni kell az SZMSZ 28. § (2) 

bekezdésében foglalt szabályokat.  

 

 

A napirendek vitája, döntéshozatal, határozatok nyilvántartása 

 

30. §  

 

(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit 

vitát, amelynek során: 

a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt legfeljebb 2 percben szóbeli kiegészítést tehet, 

amely nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell 

tartalmaznia; 



b) az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal részt vevők 

kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles választ adni. 

(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívül 

felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időtartama legfeljebb 10 perc. Ha ugyanaz a 

személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a 

polgármester a második és a további hozzászólásokat 2 percre korlátozhatja. Az idő 

túllépése miatt az ülés vezetője megvonhatja a szót a felszólalótól. 

(3) Az előterjesztő hozzászólásainak száma a vita során nem korlátozható.  

31. § 

(1) Az önkormányzat bizottsága(i), valamint a képviselő-testület tagja(i) a vita lezárásáig 

bármely előterjesztéshez módosító indítványt nyújthat(nak) be a képviselő-testülethez. 

(2) Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő 

javaslatot, illetve a módosító javaslatot benyújtó javaslatát a vita bezárásáig 

megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja. A módosító 

javaslat megváltoztatása esetén a polgármester azt újabb javaslatként véleményezésre 

az illetékes bizottságnak átadja. 

32. § 

(1) A polgármester, vagy bármely képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának 

elnapolását.  

(2) Ha az elnapolással az előterjesztő egyetért, a napirendi pont elnapolásáról a képviselő-

testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.  

33. § 

Valamely napirendi pont tárgyalása során egy alkalommal a polgármester saját hatáskörben, 

vagy bármelyik bizottság elnökének, és az előterjesztő kérésére tárgyalási szünetet rendelhet el. 

A szünet időtartama legfeljebb 5 perc lehet. 

34. § 

(1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja. 

(2) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja 

javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül határoz.  

(3) A napirend vitáját a polgármester foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott 

észrevételekre és előadja az esetleges módosító indítványait. 

(4) A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, a jegyző törvényességi 

észrevételt tehet. 

35. § 

Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell 

szavazásra bocsátani. Először – az elhangzás sorrendjében – a módosító indítványokról dönt a 

képviselő-testület, majd a döntéséről végleges határozatot hoz. 

 

36. § 

(1) A képviselő-testület a döntéseit általában kézfelemeléssel történő nyílt szavazással hozza 

meg. 



(2) Nyílt szavazás esetén – ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal - a képviselők 

¼-ének indítványára név szerinti szavazás rendelhető el. Név szerinti szavazás esetén a Jegyző 

felolvassa a képviselők nevét, a képviselő szavazatát pedig igennel, nemmel vagy 

tartózkodással jegyzi fel. 

(3) Minősített többségű szavazat szükséges törvényben meghatározott esetekben, illetve 

képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, valamint méltatlanság megállapításához, a 

képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, zárt ülés elrendeléséhez a Mötv 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti esetben. 

37. § 

(1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott 

ügyekben. A titkos szavazásra bármely képviselő javaslatot tehet. A titkos szavazásról a 

képviselő-testület vita nélkül dönt. 

(2) A titkos szavazás a GEB vagy ad hoc bizottság által elkészített szavazólapon, kijelölt 

helyiségben, urna igénybevételével történik. 

(3) A szavazás eredményét a lebonyolítást végző ismerteti és a képviselő-testületet vezető 

állapítja meg. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely képviselő kérésére a 

szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. 

38. § 

(1) A képviselő-testület határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint 

dátumával (hónap, nap) kell ellátni, a következő minta szerint: 

     Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../..... (… …) önkormányzati 

határozata. 

(2) A testületi határozatokról a jegyző számítógépes nyilvántartást vezet, amely alkalmas a 

 gyors keresésre, ellenőrzésre. 

(3) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 15 napon belül el kell küldeni a 

végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek.  

(4) A jegyző köteles elkészíteni a határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, 

jelentéseket és azokat a képviselő-testület elé kell terjesztenie. 

 

 

Kérdés és interpelláció 

 

39. § 

 

(1) A képviselő-testület tagja a képviselő-testület ülésén az önkormányzati hatáskörbe tartozó 

szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetésként vagy tudakozódásként 

kérdést tehet fel.  

(2) 4A kérdésre a megkérdezettnek a képviselő-testület ülésén kell választ adni. A válasznak 

lényegre törőnek kell lennie. A válaszadás időtartama nem haladhatja meg a 2 percet. 

Amennyiben azonnali szóbeli válasz nem történik, úgy legkésőbb 30 napon belül, írásban 

kell a választ megadni. 

 

 

 

 

 

 

 



40. § 

 

(1) A képviselő-testület tagjai a testület ülésén a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a 

bizottságok elnökeihez valamint a jegyzőhöz önkormányzati ügyekben, szóban vagy 

írásban interpellációt terjeszthetnek elő. Interpellációt valamely döntés végrehajtása 

tárgyában, vagy intézkedés elmulasztása esetén lehet előterjeszteni.  

(2) Az interpellációt a polgármesternél lehetőleg az ülést megelőző 5 nappal vagy az ülésen, a 

napirend megtárgyalásának megkezdése előtt kell benyújtani. A polgármester az 

interpellációt haladéktalanul továbbítja a címzettnek.  

(3) Amennyiben az interpellációt a képviselő-testület ülését megelőző 1 napon belül nyújtják 

be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás 

előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon belül írásban 

kell választ adni, és ennek tartalmáról a soron következő ülésen tájékoztatást adni.  

(4) A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az 

interpelláló nyilatkozik. Ha az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadja el, 

a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt az elfogadásról vagy a kérdés 

további napirenden tartásáról. Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott 

választ elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának részletes kivizsgálását, melybe az 

interpelláló képviselőt is be kell vonni. 

 

 

41. § 

 

 A kérdésekről és az interpellációkról a jegyző külön nyilvántartást vezet. 

 

 

A tanácskozás rendje 

 

42. § 

 

(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester, illetve a képviselő-testületi ülés 

levezető elnöke gondoskodik. 

(2) A képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a következő 

intézkedéseket teheti, illetve kell megtennie: 

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, 

sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást 

tanúsít; 

b) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja; 

c) ismétlődő rendzavarás esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek arra, hogy a 

rendbontó képviselő tiszteletdíját csökkentse; 

(3) Ha a testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását 

lehetetlenné teszi – a polgármester javaslatára – a testület az ülést határozott időre 

félbeszakíthatja. 

Ha az ülés félbeszakad, csak újabb polgármesteri összehívásra folytatódhat. A 

polgármesternek a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalásnak, 

vitának helye nincs. 

(4) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak. A 

tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót, 

ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására kötelezheti. 



(5) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat 

visszautasítani nem lehet. 

A képviselő-testületi ülések dokumentálása 

43. § 

(1) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és 

mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, és a jelenléti ívet. Ha a képviselő hozzászólását 

írásban nyújtotta be, azt kell mellékelni a jegyzőkönyvhöz. 

(2) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvének elkészítéséről a jegyző köteles 

gondoskodni. A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. 

(3) A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv 

a) eredeti példányát a jegyző kezeli, évente bekötteti és elhelyezi a polgármesteri hivatal 

irattárában; 

b) az egyik példányt 15 napon belül meg kell küldeni a megyei kormányhivatal 

vezetőjének; 

c) egy példányt az érdeklődő állampolgárok számára a Könyvtárba kell megküldeni. 

(4) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület 

előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell 

készíteni. 

(5) A zárt ülés döntéséről a polgármester ad tájékoztatást a személyes adatok védelméről szóló 

törvény rendelkezésének figyelembevételével. A külön törvény szerinti közérdekű adat és 

közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani 

kell.  
 


