
                  1. sz. melléklet 
ELŐTERJESZTŐ MEGNEVEZÉSE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
……………………Iroda/ ……….referens 

A határozati javaslat elfogadásához 
egyszerű vagy minősített többség szükséges! 

 
A rendelet-tervezet elfogadásához 

minősített többség szükséges! 
 

Amennyiben szükséges az alábbiakat 
minden előterjesztésen fel kell tüntetni: 

 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja  

alapján zárt ülés! 
 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja  
alapján zárt ülés rendelhető el! 

 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja  

alapján zárt ülés rendelhető el! 
 

ELŐTERJESZTÉS 
címe (12-es betűméret) 

  (Készült: a Képviselő-testület  …………  …-i ülésére.) 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
Sürgősségi indítvány esetén a sürgősség indoka:  
Vezetői összefoglaló: 
Az előterjesztés témájának rövid, érthető, egyértelmű megfogalmazása.  
 
Itt kell be kell mutatni  
 
- az egyes döntési alternatívák költségvetésre gyakorolt, egy összegben megjelenített hatását, melyet 
részletes gazdasági számításokkal alátámasztani a részletes kifejtésben kell. 

 
 A döntés(ek) költségvetésre gyakorolt rövid és hosszú távú hatásait alátámasztó gazdasági számítások 
helytállóságát és teljes körűségét, a gazdasági alpolgármester, valamint a Központi Kontrolling Iroda 
vezetője minden esetben véleményez. 

 
- az előkészítő / előterjesztő döntésre vonatkozó javaslatát. 
 
Ha a döntésnek költségvetési kihatása van, azt az elfogadott és érvényes városi összesített közpénz 
költségvetéshez kell viszonyítani. Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, az előterjesztésen szerepeltetni kell, hogy a 
költségvetésben – a költségvetési hely pontos megjelölésével – a fedezet rendelkezésre áll, melyet a 
Közgazdasági Iroda vezetője aláírásával lát el. Az előterjesztésben szerepeltetni kell azt is, ha a döntésnek nincs 
az önkormányzati költségvetésre hatása, melyet a Közgazdasági Iroda vezetője az aláírásával igazol. 
 
Részletes kifejtés: A tárgyalandó téma értékelő, tárgyilagos, valamint tényszerű bemutatása (amennyiben a téma szerepelt már 
korábbi képviselő-testületi ülésen, milyen döntés született, illetve annak végrehajtása milyen szakaszban van). 
 
Ha a tárgyalandó téma indokolja: 



- egyeztetés társirodákkal, bizottságokkal, más szervezetekkel a szakvéleményeket teljes 
terjedelmében kell feltüntetni.  

- tartalmazni kell a felmerült kisebbségi javaslatokat, álláspontokat  
 
Mellékletek esetén fontos az arra való utalás, továbbá azok csatolása az előterjesztéshez, amennyiben 
szükségesek.  
Rendelet-tervezet esetén általános és részletes indokolást kell készíteni, amely tartalmazza az előzetes 
hatásvizsgálatot is. 

 
A tervezett jogszabály hatásai:  
1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
2. A várható környezeti és egészségi következmények: 
3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
Az előterjesztő rész befejezésének általános szövegezése: Az SZMSZ alapján azon bizottságok megjelölése, amelyeknek meg kell tárgyalniuk:   
 
Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. 
rendelet 2/a sz. melléklet a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörének … pontjában, a 2/b sz. melléklet 
az Oktatási és Kulturális Bizottság feladatkörének … pontjában, a 2/c sz. melléklet a Gazdasági és 
Városüzemeltetési Bizottság feladatkörének … pontjában, a 2/d sz. melléklet Szociális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság feladatkörének … pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottságok az előterjesztést tárgyalják 
meg. 
 
2.)  Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia megjelölése az alábbi szövegezéssel: 
 
A Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiával összhangban kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 
 
A Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiával összhangban kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el.  
/Ebben az esetben nincs határozati javaslat!/ 
 

Határozati javaslat 
 Tartalmaznia kell, pontokba foglalva és külön pontonként megjelölve:  

- a képviselő-testület döntés tervezetének világos és egyértelmű megfogalmazását; 
- a döntés végrehajtási idejének rögzítését; 
- a végrehajtásért felelős személy vagy szerv megnevezését 

 
Felelős:  megjelölhető: a polgármester, a kulturális és turisztikai vezető, az általános alpolgármester, a 

jegyző, a gazdasági alpolgármester, a Városi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, a bizottságok 
elnöke és az Önkormányzat által létrehozott gazdasági társaság felügyelő bizottsága, 
könyvvizsgálója) 

Határidő:  úgy kell megállapítani, hogy az reális legyen  
 
A végrehajtásért közvetlenül felelős:  megjelölhető a Hivatal szervezeti egysége (iroda, referens) illetve az 

önkormányzat tulajdonában álló gazdaság társaság szervezeti 
egysége 

 Szentendre, …………. 
az előterjesztő neve  

 
 



 
„Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.” 
„Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.”  
Szentendre, ………. 

   dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző 
 
 
A gazdasági alpolgármesteri tisztség betöltése esetén az előterjesztés gazdasági alpolgármester általi 
véleményezése. 
Szentendre, …… 

gazdasági alpolgármester 
   

 
 

 
 
 
 
Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, az előterjesztésen szerepeltetni kell, hogy a 
költségvetésben – a költségvetési hely pontos megjelölésével – a fedezet rendelkezésre áll, melyet a 
Közgazdasági Iroda vezetője aláírásával lát el.  
 
Az előterjesztésben szerepeltetni kell azt is, ha a döntésnek nincs az önkormányzati költségvetésre hatása, 
melyet a Közgazdasági Iroda vezetője az aláírásával igazol. 
 
 
 
Szentendre, ……. 

……………………………………………
……. 

Közgazdasági Iroda vezetője 
  
 
„Az előterjesztést alátámasztó gazdasági számítások helytállóak és teljes körűek.” Szentendre, ……. 
 
 

Kontrolling iroda vezető 
Előkészítette: 
 
………………….. 
referens, ügyintéző 
 
 
Ellenőrizte: 
 
……………… 
Az adott irodavezető  
  


