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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének a Közgyűlés és  Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletének
módosítása  vált  szükségessé  a  rendkívüli  ülés  tartására  irányadó  törvényi  szabályozás
figyelembe vételével.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: - Iktatószám: KP/34304-2/2021.
Ügyintéző neve: dr. Molnár Attila Ügyintéző telefonszáma: 25/544-212
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
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JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati
rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indokolás
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/47-60/2021. számú átiratában (lásd az előterjesztés
2.  számú  mellékletében)  a  „Magyarország  helyi  önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi
CXXXIX. törvény  (a továbbiakban: Mötv.) 44. §-ában rögzített rendkívüli képviselő-testületi
ülés  kötelező  összehívását  érintő  törvényi  szabályozás  jogértelmezéséről  nyújtott
tájékoztatásában a megyében működő települési önkormányzatok jegyzői részére. 
A Kormányhivatal  álláspontja  szerint  a rendkívüli  testületi  ülés kezdeményezése kapcsán
egyetlen jogszabályi kötelezettséget ír elő az Mötv., nevezetesen azt, hogy meg kell jelölni az
indítványban a rendkívüli ülés összehívásának indokát. Ki kell emelni azt is, hogy az Mötv. a
rendkívüli testületi ülést kezdeményezők körét konkrétan meghatározza, mely az SZMSZ-el
tovább nem bővíthető. Továbbá az összehívás feltételeként az SZMSZ-ben egyéb feltétel
nem határozható meg.
A Kormányhivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy az Mötv-ben meghatározottak szerint a
polgármester a kezdeményezéstől  számított  15 napon belüli  időpontra köteles a testületi
ülést összehívni,  melytől  eltérő, rövidebb vagy hosszabb határidő nem határozható meg.  
A  Kormányhivatal  kérte,  hogy  amennyiben  az  önkormányzat  SZMSZ-ében  kifejezetten
szerepel az Mötv. 44. §-ában előírt  rendkívüli  ülés összehívására vonatkozó rendelkezés,
úgy azt felülvizsgálni és a jogszabálynak megfelelően módosítani kell 2021. december 17-ig. 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Közgyűlése  2018.  december  14-ei
ülésnapján alkotta meg a Közgyűlés jelenleg hatályos „Közgyűlés és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról”  szóló 37/2017.  (XII.  15.)  önkormányzati  rendeletét,  mely 2018.
január  1-jén  lépett  hatályba.  Az  azóta  eltelt  időszakban  az  SZMSZ  felsőbb  szintű
jogszabályokkal való összhangját folyamatosan nyomon követtük. Jelen rendelet-módosítás
e célt szolgálja, mely a Kormányhivatal tájékoztatásával összhangban újraszabályozza az
SZMSZ rendkívüli  ülés tartásra vonatkozó rendelkezéseket.  Az említetteken túl  az elmúlt
időszakban kialakult  gyakorlatra és napi munkatapasztalatokra is  figyelemmel a rendelet-
módosítás  tervezete  -  többek  között  -  a  bizottságok  rendes  és  rendkívüli  ülései
megtartásának szabályait is érinti.

II. Részletes indokolás
1. § A szakasz törli az „ünnepi” kifejezést.
2.  §  A szakasz  újraszabályozza  a  rendkívüli  ülés  tartására  vonatkozó,  Mötv.  44.  §-ával
összhangban nem álló rendelkezéseket.
3. § A szakasz rögzíti a rendkívüli ülésre történő postázás határidejét, továbbá a szabályozás
„a rendkívüliség okán” megtartja a képviselők külön értesítésének kötelezettségét.   
4-5. § E szakaszok pontosításokat tartalmaznak. 
6.  §  E  szakasz  módosítja  a  bizottságok  rendes  ülésezési  rendjét,  oly  módon,  hogy  a
közgyűlés  két  rendes ülése között  bármely  munkanapon megtarthatóvá válnak a rendes
bizottsági ülések, ezzel biztosítva a rugalmas működést.
7. § E szakasz pontosítást tartalmaz.
8. § E szakasz módosítja a bizottsági ülésről  készült  jegyzőkönyv aláíróit,  mely az Mötv.
szabályaival való összhang megteremtését szolgálja.
9. § E szakasz szintén pontosítást tartalmaz.
10.  §  E  szakasz  a  mellékletek  rendelkezéseinek  módosítását  rögzíti  (lásd:  1.  és  2.
mellékletben),  amit  elsősorban  hatásköri  szabályok  változása  és  szövegpontosítások
tesznek szükségessé.
11. § E szakasz olyan előírások hatályon kívül helyezésére irányul, melyek egyrészt felsőbb
szintű  jogszabályban  meghatározottak  (bizottsági  határozatok  alaki  követelményei),



másrészt nem helytálló normatartalommal bírnak.  
12. § E § hatályba léptető és deregulációs rendelkezéseket tartalmaz. 

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet megfelel a jogalkotásról szóló 2010.
évi  CXXX.  törvény (a továbbiakban:  Jat.)  előírásainak,  így kizárólag olyan jogi  normákat
tartalmaz,  amelyek  megalkotására  a  Közgyűlésnek  törvényi  felhatalmazása  van;  továbbá
olyan  rendelkezéseket  nem  tartalmaz,  amelyeket magasabb szintű jogszabályok már
rögzítenek, valamint egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal bír.

A T. Közgyűlés tájékoztatása érdekében 3. számú mellékletként a normaszöveghez, illetve
az előterjesztéshez csatoljuk - a Jat. 17. § (1) bekezdése alapján készített - egyszerűsített
hatásvizsgálati lapot. 

Az előterjesztést az  Ügyrendi,  igazgatási és jogi bizottság 2021.  december  15-ei ülésén
megtárgyalta. Tekintettel arra, hogy a közgyűlési postázásra a bizottsági ülés előtt kerül sor,
a bizottság elnöke a bizottság véleményét a Közgyűlés ülésén szóban ismerteti.

Fentiek  alapján  kérem  a  Tisztelt  Közgyűlést  az  előterjesztés  1.  számú  mellékletében
szereplő önkormányzati rendelet megalkotására.

Dunaújváros, 2021. december 16.

                Pintér Tamás s.k.
                             polgármester



AZ ELŐTERJESZTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017.
(XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Alaptörvény  32.
cikk  (2)  bekezdésében,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 33. §-ban, 44. §-ban, 45. §-ban, 48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. §
(2) bekezdésében, 53. §-ban kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.) önkormány-
zati rendelete 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az alakuló ülésen kívül rendes és rendkívüli ülést tart.”

2. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.) önkormány-
zati rendelete 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

(1) A közgyűlés ülését a munkaterv szerinti rendes ülés időpontjától eltérő időpontra
rendkívüli ülésként kell összehívni.
(2) A közgyűlés rendkívüli ülését a polgármester bármely munkanapra összehívhatja.
(3) A közgyűlés rendkívüli ülésének kezdési időpontját a polgármester egyedileg ha-
tározza meg.
(4) A közgyűlés rendkívüli ülésén kizárólag az a napirendi pont tárgyalható, amire az
indítvány vonatkozott.”

3. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.) önkormány-
zati rendelete 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A közgyűlés rendkívüli nyílt és zárt ülésére vonatkozó külön meghívót és az elő-
terjesztéseket legkésőbb a rendkívüli ülés napját megelőző napon kell a közgyűlési
képviselők részére postázni, továbbá ezen a napon a postázásról a képviselőket te-
lefonon keresztül is értesíteni kell.”



4. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.) önkormány-
zati rendelete 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a napirendi pont érdemi vitája során a közgyűlés szóbeli módosító
javaslatokat dolgoz ki, először a módosító javaslatokról az elhangzásuk sorrendjében
szavaz a közgyűlés. Ebben az esetben e rendelet írásbeli módosító javaslatra és az
előterjesztések bizottsági véleményezésére vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkal-
mazni. Amennyiben a közgyűlés a módosítást elfogadja, a teljes - módosított - hatá-
rozati  javaslatot,  önkormányzati  rendelet-tervezetet  kell  szavazásra  bocsátani.
Amennyiben  a  módosított  határozati  javaslatot,  önkormányzati  rendelet-tervezetet
nem fogadja el a közgyűlés, úgy ezt követően az eredetileg előterjesztett határozati
javaslatot, önkormányzati rendelet-tervezetet kell szavazásra bocsátani.”

5. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.) önkormány-
zati rendelete 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közgyűlés bizottsági tagjainak névjegyzékét az 5. függelék tartalmazza.”

6. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.) önkormány-
zati rendelete 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bizottság ülése a közgyűlés két ülése közötti időtartam alatt bármely munkana-
pon megtartható.”

7. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.) önkormány-
zati rendelete 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bizottság ügyviteli feladatait ellátó osztály a bizottsági ülés meghívóját és az
előterjesztéseket legkésőbb a bizottsági ülést megelőző második munkanapon elekt-
ronikus úton megküldi a bizottság tagjai és a jegyző részére.”

8. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.) önkormány-
zati rendelete 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(1) A bizottság minden ülésén külön alakszerű, számozott  határozattal,  egyszerű
többséggel hozott határozatával dönt a napirendi pontok elfogadásáról, a napirendi
pont levételéről, felvételéről, valamint a meghívottak részére tanácskozási jog bizto-
sításáról. A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök és a jegyző írja alá.”

9. §

A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.) önkormány-
zati rendelete 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közgyűlés tanácsnokainak névsorát a 4. függelék tartalmazza.”

10. §

(1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújvá-
ros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.)  önkor-
mányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Dunaújvá-
ros Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.)  önkor-
mányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. §

Hatályát veszti a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2017. (XII.15.)
önkormányzati rendelete
a) 28. § (2) bekezdése,
b) 52–57. §-a,
c) 2. melléklet 3.2. pontja,
d) 2. melléklet 3.9. pontja,
e) 2. melléklet 4.3. pontja,
f) 2. melléklet 4.12. pontja,
g) 2. melléklet 6.1. pontja,
h) 2. melléklet 6.3. és 6.4. pontja.

12. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.

Pintér Tamás Dr. Molnár Attila
           polgármester       jegyző












