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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: SZMSZ) módosításáról szóló rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján az alábbi indokolást csatolom. 
 

Általános indokolás  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 133. § (2) bekezdése alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya az SZMSZ rendkívüli testületi ülés összehívására 
vonatkozó rendelkezésének felülvizsgálatát javasolta. 

Az SZMSZ 7. § (1) bekezdése alapján „a polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a 
képviselők egynegyedének, a kormányhivatal vezetőjének, vagy a Képviselő-testület bármely 
bizottságának írásbeli indítványára. Az indítványnak tartalmaznia kell az ülés összehívásának 
indokait, a napirendi javaslatot, az előterjesztő személyét, az előterjesztés törvényességi 
észrevétellel ellátott döntési javaslatát. 
(2) Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni. 
(3) A polgármester az indítvány benyújtásától számított 5 munkanapon belüli időpontra 
köteles az ülést összehívni. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell 
jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát és tervezett napirendjét. Lehetőség szerint a 
meghívót legalább 24 órával az ülés előtt kézbesíteni kell. Késedelem esetén a napirendi pont 
tárgyalásáról a képviselő-testület dönt. 
(4) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze. A rendkívüli ülés összehívásának indokát a 
meghívóban fel kell tüntetni. 
A rendkívüli ülésre - e § (1)-(4) bekezdésében foglaltak kivételével - a rendes ülésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni”. 

Az Mötv. 44. §- a értelmében „a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon 
belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület 
bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát 
tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a 
testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával”. 

A Mötv. fent hivatkozott rendelkezése értelmében a polgármester köteles a testületi ülést 
összehívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, 
valamint a kormányhivatal vezetőjének indítványára, amelyben meg kell határozni az ülés 
összehívásának indokát. A Miniszterelnökség állásfoglalása alapján az SZMSZ-ben az ülés 
összehívásának indokán kívül egyéb kötelezettség nem írható elő a rendkívüli ülés 
összehívásának feltételeként (pld. írásos előterjesztés, napirendi pont meghatározása). 
 
A Mötv. 44. §-a értelmében a polgármesternek a rendkívüli ülést a kezdeményezésétől 
számított 15 napon belüli időpontra kell összehívnia. 
A rendkívüli ülés kötelező összehívására a törvényi előírástól eltérni nem lehet, azaz 15 
napnál rövidebb határidő megállapítása az SZMSZ-ben jogszabálysértő és nem felel meg az 
alkotmányos követelményeknek. 
A 15 napos határidő szűkítésére, attól való eltérésre a jogszabály nem ad felhatalmazást.  
 
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes. Továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. 
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§-a rögzíti, hogy az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, 
szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. 
A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. 
A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, 
amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. 
Az SZMSZ 43. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a képviselő-testület közmeghallgatást 
tart a féléves üléstervében meghatározott ügyekben. 
A képviselő-testületi ülésre féléves ütemterv már nem készül, ezért e pont hatályon kívül 
helyezése szükséges. 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz: az általános indokolásban meghatározottak szerint az SZMSZ 7. §  (1) bekezdése 
alapján „ A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének, 
a kormányhivatal vezetőjének, vagy a Képviselő-testület bármely bizottságának írásbeli 
indítványára. Az indítványnak tartalmaznia kell az ülés összehívásának indokait, a 
napirendi javaslatot, az előterjesztő személyét, az előterjesztés törvényességi észrevétellel 
ellátott döntési javaslatát”.  

 
Az SZMSZ 7. (1) bekezdésének szövegéből a második mondat második felének 
rendelkezését törölni szükséges, mivel az SZMSZ-ben az ülés összehívásának indokán 
kívül egyéb kötelezettség nem írható elő a rendkívüli ülés összehívásának feltételeként. 
 

2. §-hoz: Az SZMSZ 7. § (3) bekezdésének első mondata alapján „a polgármester az 
indítvány benyújtásától számított 5 munkanapon belüli időpontra köteles az ülést 
összehívni. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a 
rendkívüli ülés összehívásának indokát és tervezett napirendjét. Lehetőség szerint a 
meghívót legalább 24 órával az ülés előtt kézbesíteni kell. Késedelem esetén a napirendi 
pont tárgyalásáról a képviselő-testület dönt”. 
 
Az SZMSZ 7. (3) bekezdésének szövegéből az első mondat rendelkezését törölni 
szükséges, mivel az SZMSZ-ben nem írható elő határidő ülés összehívására. 
 

3. §-hoz: Az SZMSZ 7. § (4) bekezdésének utolsó mondata alapján „a rendkívüli ülésre - e § 
(1)-(4) bekezdésében foglaltak kivételével - a rendes ülésre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni”. 
 
Az SZMSZ 7. (1) bekezdésének szövegéből §-ának fent idézett rendelkezéseit törölni 
szükséges, mivel az SZMSZ-ben az ülés összehívásának indokán kívül egyéb 
kötelezettség nem írható elő a rendkívüli ülés összehívásának feltételeként. 
 

4. §-hoz: Az SZMSZ 43. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a képviselő-testület 
közmeghallgatást tart a féléves üléstervében meghatározott ügyekben. 
 

A képviselő-testületi ülésre féléves ütemterv már nem készül, ezért e pont hatályon kívül 
helyezése szükséges. 

 
5. §-hoz: hatályba léptető rendelkezés. 

 
Pásztó, 2022. január 13.      dr. Halász István sk. 
                ÜB elnöke 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2022. (I….) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről 

szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 
27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7 §. (1) bekezdésében 
hatályát veszti „a napirendi javaslatot, az előterjesztő személyét, az előterjesztés 
törvényességi észrevétellel ellátott döntési javaslatát” szövegrész. 
 

2. § 
 
Az SZMSZ 7. § (3) bekezdésében hatályát veszti „A polgármester az indítvány benyújtásától 
számított 5 munkanapon belüli időpontra köteles az ülést összehívni” szövegrész. 
 

3. § 
 

Az SZMSZ 7. § (4) bekezdésében hatályát veszti az – „e § (1)-(4) bekezdésében foglaltak 
kivételével” - szövegrész. 
 

4. § 
Az SZMSZ 43. § (2) bekezdésének c) pontja hatályát veszti. 

 
5. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
Pásztó, 2022. január 13. 
 
 

Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
polgármester               jegyző 
 
 
 
 

A rendelet-tervezet  törvényes! 
 
 
       dr. Sándor Balázs 
     jegyző 
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