
1. sz. melléklet 

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 11. §-ában foglaltak szerint az előterjesztések rendjének 

szabályait és a benyújtásukhoz kapcsolódó egyéb követelményeket az alábbi előírások 

tartalmazzák: 

 

(1) Az SZMSZ szerinti előterjesztés megtételére kötelezettek és jogosultak a testületi 

előterjesztéseket a képviselő-testület ülésnapját megelőző 15 nappal korábban, írásban 

nyújthatják be a polgármesternél. 

 

(2) Azokat az előterjesztéseket és önálló indítványokat, amelyek előkészítésének menetéről, 

a bizottságok elé terjesztéséről a polgármester úgy dönt, előzetes szakmai és 

törvényességi koordinációra kell bocsátani. 

 

(3) A szakmai koordináció keretében: 

 

a) az előterjesztéseket, illetve az önálló indítványokat előzetesen egyeztetni kell 

mindazokkal a bizottságokkal, a hivatal szakirodáival, valamint egyéb szervekkel, 

amelyek feladatát illetve hatáskörét az előterjesztés és az önálló indítvány érinti; 

b) az előterjesztést 8 nappal a képviselő-testületi ülés előtt meg kell küldeni az 

érdekelteknek. Kivételes esetben legkésőbb az ülés megkezdéséig rendelkezésre kell 

bocsátani.; 

c) az előterjesztésnek illetve az önálló indítványnak a szakmai koordináció eredményeként 

kialakult végső álláspontot kell tükröznie; 

d) a szakmai koordináció során tett észrevételeket az előterjesztőnek illetve az önálló 

indítvány kezdeményezőjének az előterjesztésben ismertetni kell, és ki kell térnie az ezzel 

kapcsolatos álláspontjára; 

e) a bizottság írásos állásfoglalását az előterjesztéshez kell mellékelni. 

     

(4) A törvényességi koordináció keretében: 

 

a) az előterjesztéseket illetve az önálló indítványokat törvényességi szempontból 

egyeztetni kell a jegyzővel, aki a törvényességi koordináció során ellenőrzi, hogy az 

előterjesztés megfelel-e az SZMSZ előírásainak, így különösen: 

 

- vizsgálja, hogy a határozati javaslat és az előterjesztés, illetve az önálló indítvány 

értékelő része összhangban áll-e, továbbá az előterjesztés illetve az önálló indítvány 

testületi megvitatásra és állásfoglalásra alkalmas-e; 

- ellenőrzi a határozati javaslatok törvényességét; 

 

b) a jegyző köteles írásban az előterjesztőt, illetve az önálló indítvány kezdeményezőjét, 

valamint a polgármestert arról tájékoztatni, ha véleménye szerint az előterjesztés 

illetve az indítvány törvényességi szempontból kifogásolható. 

 

(5) A szakmai koordináció során az előterjesztést illetve az önálló indítványt napirendre tűző 

bizottsági ülésre meg kell hívni az előterjesztőt, illetve az indítványozót, valamint a 

jegyzőt. 

(6) Minden előterjesztés, önálló indítvány formai és tartalmi megfelelőségét az előterjesztő a 

szakmailag illetékes iroda közreműködésével köteles biztosítani. 

 

 

(7) A rendelet-tervezethez általános és részletes indoklást kell készíteni, amely tartalmazza: 

 



- a szabályozás célját és szükségességének indokát, a vonatkozó magasabb 

szintű jogforrásokra történő utalást; 

- a fejezetekhez – szükség szerint az egyes §-okhoz – fűzött elemzést, indokolást és a 

végrehajtás módját; 

- a rendelettervezet végső szerkesztését a hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodája 

végzi. 

 

(8) A rendelet hatályon kívül helyezésénél, módosításánál illetve kiegészítésénél a fentieken 

túl: 

 

- a javaslatot úgy kell megszerkeszteni, hogy ebből egyértelműen kitűnjön a módosításra, 

kiegészítésre szoruló rendelkezés, 

- a tervezetben egymás alatt – más betűtípussal jól elkülöníthető módon – fel kell tüntetni 

a hatályos szöveget és a módosításként, kiegészítésként illetve az egyes rendelkezések 

hatályon kívül helyezéseként javasolt szöveges részt. 

 

(9) Az SZMSZ 11. § (1) bekezdésében meghatározott sürgősségi indítvány benyújtása esetén 

a jelen mellékletben foglalt előírásokat értelemszerűen alkalmazni kell. 


