
 
(Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete 
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatából) 

 
1. A képviselő-testület üléseinek száma 

 
12. § A képviselő-testület alakuló ülést,  rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést 
tart. 
 
13. § (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartani. 
 
(2) A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a 
képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az éves 
munkatervben az (1) bekezdésben meghatározott ülésszámtól több ülést is elő lehet 
írni. 
 
(3) A munkatervet minden év január 31-éig a polgármester terjeszti elő, melyet a 
beérkezett javaslatok alapján a jegyző – a gazdasági programot figyelembe véve – állít 
össze. 
 
(4) A munkaterv tartalmazza 
a) az ülések időpontját, helyét 
b) az adott ülésen tárgyalandó témákat, 
c) az előterjesztő megnevezését, 
d) az előterjesztésben közreműködőket, 
e) szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget, 
f) szükség szerint az előterjesztéssel kapcsolatos tartalmi követelményeket. 
 
(5) A jóváhagyott munkatervet meg kell küldeni: 
a) települési képviselőknek, 

b) helyi civil szervezetek vezetőinek, 
c) érintett előadóknak, 
d) intézményvezetőknek, 
e) Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal vezetőjének 
f) Balatonmáriafürdőn bejegyzett és működő civil szervezetek vezetőinek, 
szervezeti egységei vezetőinek 
g) Díszpolgároknak, a Balatonmáriafürdőért kitüntetetteknek. 
 
14. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni 
a) az Mötv. 44 §-ban meghatározott esetben, 
b) ha a képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt, 
c)  a települési képviselők egynegyedének az indítványára, valamint 
d) ha azt más hivatalos szervek kezdeményezik. 
 



(2) A képviselő-testület összehívására irányuló kezdeményezést írásban a 
polgármesternél kell benyújtani, a napirendi indítvány feltüntetésével, a helyi és időpont 
megjelölésével, a meghívandók körére is kitérve. 
 
(3) A polgármester a kezdeményezés benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belüli 
időpontban köteles a testület rendkívüli ülését összehívni. 
 
(4) Rendkívüli ülést lehet összehívni, ha a polgármester megítélése szerint az (1) 
bekezdésen kívüli esetben a képviselő-testület összehívására van szükség. 
 

2. A képviselő-testületi ülések összehívása 
 

15. § (1) Az alakuló ülést a polgármester a választás jogerőssé válását követő 15 napon 
belül hívja össze és vezeti. 
 
(2) Az ülés megnyitása után a választási bizottság elnöke tájékoztatást ad a választás 
eredményéről. 
 
(3) Az alakuló ülés kötelező napirendi pontja: 
a) önkormányzati képviselők eskütétele 
b) a polgármester eskütétele 
c) a polgármester ciklusprogramjának ismertetése 
d) a hatályos szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata 
e) a bizottság tagjainak és elnökének megválasztása 
f) az alpolgármester megválasztása és eskütétele 
g) a polgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása 
h) az alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása 
i) polgármester, alpolgármester költségtérítése 
 
(4)Az alakuló ülésre meg kell hívni: 
a) a választási bizottság elnökét és tagjait, 
b) a partnertelepülés polgármestereit, 
c) díszpolgárokat, kitüntetetteket, 
d) a környező települések polgármestereit, 
e) a helyi civil szervezetek képviselőit. 
 
16. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester az elfogadott éves munkatervben 
meghatározottak szerint, vagy rendkívüli ülés esetén hívja össze és vezeti. A 
polgármester akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester gyakorolja. 
 
(2) A polgármesteri és a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármesteri tisztség 
egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester és a képviselő-testület tagjaiból választott 
alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a Jogi  és Ügyrendi Bizottság elnöke 
hívja össze a képviselő-testületet, és vezeti a képviselő-testület ülését. 
 
(3) A képviselő-testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére kell 
összehívni. 
 



(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-
testület ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni. 
 
17. § A képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell 
összehívni. 
 
18. § (1) A képviselő-testület rendkívüli üléseit a rendes ülés összehívására jogosult 
személy hívja össze. 
 
(2) A képviselő-testület eseti határozatot hoz a rendkívüli ülés megtartásáról. 
 
19. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása elektronikus úton írásos 
meghívó küldésével történik. 
 
(2) A meghívónak tartalmaznia kell 
a) az ülés helyét, 
b) az ülés időpontját, 
c) a tervezett napirendeket, 
d) a napirendek előadóit, 
e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését. 
 
(3) A meghívóhoz mellékelni kell a jegyző által jogszerűségi szempontból megvizsgált 
előterjesztéseket. 
 
 (4) Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző 
gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonja a hivatal tárgy szerinti 
illetékes személyeit, valamint külső szakértőt. 
 
(5) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 3 nappal 
ki kell küldeni. A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, 
érintettekhez való eljuttatásáról. 
 
(6) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni 
a) a képviselőknek, 
b) a jegyzőnek, 
c) a tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek képviselőinek, 
d) Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal vezetőjének 
e) a nem állandó meghívottaknak 
ea) az előterjesztőknek és 
eb) akiket az ülés összehívója megjelöl, 
f) díszpolgároknak. 
 
(7) A (6) bekezdés d) pontjában megjelöltek számára a meghívóban meg kell jelölni azt, 
illetve azokat a napirendi pontokat, melyekre a meghívás történik. 
 
20. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez 
hasonlóan írásos meghívóval, elektronikus úton és a vonatkozó előterjesztések csatolása 
mellett történik. 
 



(2) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására 
a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, 
b) egyéb szóbeli meghívással. 
 
(3) A szóbeli meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz 
történő eljuttatását. Ez esetben el lehet tekintetni a 19. § (5) bekezdés szerinti 
határidőtől. 
 
(4) A sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó. 
Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető: el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, a 
sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell. 
 
21. § (1) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt. 
 
(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi 
pontjához kapcsolódóan 
a) a jegyzőt, 
b) az illetékes országgyűlési képviselőt, 
c) az e rendelet által meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit. 
 
(3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan 
a meghívottak közül 
a) az önkormányzat intézményének vezetőjét, 
b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg. 
 
22. § (1) A képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás 
formái 
a) a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájára, 
b) a meghívó honlapon történő közzététele. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a meghívók közlésével egyidőben 
meg kell tenni. 

3. A képviselő-testület ülésének vezetése 
23. § (1) A képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok: 
a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása, 
b) a napirend előterjesztése, elfogadtatása, 
c) napirendenként 
ca) a vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó 
megadása, 
cb) a vita összefoglalása, 
cc) az indítványok szavazásra való feltevése, 
cd) a határozati javaslatok szavaztatása, 
ce) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen, 
cf) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése, 
d) a rend fenntartása, 
e) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése, 
f) az időszerű kérdésekről tájékoztatás, 
g) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről, 
h) az ülés bezárása, 



 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok közül kötelező az a), b),  c), g) 
pontokban meghatározott feladatok. 
 
24. § (1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a 
képviselőknek több mint a fele, azaz 3 fő jelen van. 
 
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés 
határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 5 napon belül ugyanazon napirendek 
tárgyalására újra össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell mellékelni. 
 
25. § (1) Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése nem kötelező. 
 
(2) Ha a képviselő-testület bármely tagja indokoltnak tartja, akkor a hitelesítő 
választására indítványt tesz. 
 
(3) Hitelesítőket csak a képviselő-testületi tagok közül lehet választani, maximum 2 főt. 
A hitelesítők feladata az elkészült jegyzőkönyv aláírással történő hitelesítése. 
 
26. § (1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy 
javaslatot tegyen a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, az 
előterjesztett egyes napirendi pontok törlésére. 
 
(2) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, 
határozathozatal nélkül dönt. 
 
27. § (1) A képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy 
zárt. 
 
(2) A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, külön határozathozatal nélkül dönt az 
egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretről, egy-egy hozzászólás maximális 
időtartamáról, és az ismételt hozzászólás számáról akkor, ha azt valamely képviselő a 
napirend megtárgyalása során kezdeményezi. 
 
(3) A nyilvános ülésen megjelent, de nem meghívott személy csak a napirendek 
tárgyalását követően kaphat szót. Amennyiben a nem meghívott személy kéri, hogy a 
napirendek előtt, vagy napirendhez hozzászólhasson, úgy azt a polgármester ügyrendi 
kérdésként szavazásra bocsátja, melyről egyszerű szótöbbséggel dönt a képviselő-
testület.  
 
(4) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint 
meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a 
napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra. 
 
(5) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben. 
 
(6) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek 
rész. 



 
28. § (1) Írásos előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni a rendeletalkotással összefüggő 
napirendet. 
 
(2) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés 
napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a 
határozati javaslat az indoklással. 
 
(3) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a 
meghívóval együtt meg kell küldeni az érintetteknek. 
 
(4) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a képviselő-testület 
egyszerű szótöbbséggel elfogadta. Az ülés napján vagy az ülésen a képviselők 
rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni. 
 
29. § (1) Az előterjesztések tartalmi elemei 
a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása, 
b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, 
azok végrehajtásával kapcsolatos információk, 
c) a téma ismertetése, 
d) a jogszabályi háttér bemutatása, 
e) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban, 
f) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek 
ismertetése, 
g) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt 
hatás bemutatása, 
h) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt, 
i) határozati javaslat, vagy határozati javaslatok, 
j) rendelettervezet, rendelettervezet indoklása, 
k) rendelet tervezetnél a hatástanulmány. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények közül a polgármester 
határozza meg az adott előterjesztésnél alkalmazandó kötelező tartalmi elemeket. 
 
 (3) A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az e 
rendelet 26. §-ában, valamint a 29. § (1)–(2) bekezdésében előírt követelményeknek. 
 
30. § (1) A napirendi pont tárgyalását megelőzően szóbeli kiegészítésre van lehetőség. 
Ennek megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. 
 
(2) A szóbeli kiegészítés során nem lehet megismételni az írásbeli előterjesztést, annak 
az előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia. 
 
31. § (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a 
meghívottnak joga van kérdést intézni. 
 
(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott 
észrevételekre. 
 



32. § Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti határozati 
vagy rendelet javaslatot teszi fel szavazásra. A szavazás előtt ellenőrzi a testület 
határozatképességét. 
 
33. § (1) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben vagy a 
polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat. 
 
(2) A határozati javaslat részei 
a) a határozat szövege, 
b) a végrehajtást igénylő döntéseknél 
ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve, 
bb) a határozat végrehajtásának időpontja. 
 
(3) A rendelet javaslat a rendelet szövegét tartalmazza. 
 
34. § A szavazás előtt a jegyzőnek joga van törvényességi észrevételt tenni. 
 
 


