
 

 

 

 

 

7. Napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Tájékoztatás az alakuló ülést követő ülésen tárgyalandó napirendi pontokról,   egyéb 

tájékoztatások 

 

a.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálati 

kötelezettségéről 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (Mötv) 43. (3) 

bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén az 

Mötv. szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti működési szabályzatát, az 

eltelt időszak jogszabály módosításai okán célszerűnek tartjuk a rendelet átfogó 

felülvizsgálatát, majd a következő ülésen történő előterjesztését. 

 

A képviselő-testület működésével kapcsolatban a törvény a garanciális jellegű 

rendelkezéseket határozza meg, a részletes szabályok kialakítására a képviselő-testület 

jogosult. Az SZMSZ – jelentőségénél és a képviselő-testület és szerveinek működése 

szempontjából meghatározó szerepénél fogva – a helyi önkormányzat „alaptörvényének” 

minősül. 

 

Fentiek alapján javasoljuk, mivel új SZMSZ megalkotása komoly előkészítő munkát igényel 

annak elfogadására a következő testületi ülésen kerüljön sor. 

 

b.) Képviselők tiszteletdíjának megállapítása  

 

A tiszteletdíj mértékét, természetbeni juttatásokat csak önkormányzati rendeletben lehet 

megállapítani. (Mötv. 35.§. (2) bek.) A törvény, a rendelet alkotást nem teszi kötelezővé, 

ezáltal a képviselő-testület dönthet úgy, hogy nem alkotja meg e tárgyú rendeletét, nem állapít 

meg tiszteletdíjat. 

A tiszteletdíj, a természetbeni juttatás (pl. önkormányzat működésével kapcsolatos tárgyú 

folyóirat, internet hozzáférés költségének kifizetése stb.) megállapítása tehát a képviselő-

testület joga, de nem kötelezettsége. 

 

A képviselő-testületi tiszteletdíj alsó/felső határát a törvény nem határozza meg, azonban azt 

előírja, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező 

feladatainak ellátását. 

A helyi önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá polgármester megbízásával végzett tevékenységgel összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek 

kifizetését a polgármester engedélyezi. 

 

Javasoljuk, hogy a tiszteletdíj tekintetében a 2015. évi költségvetés készítésekor hozzon 

döntést. 



 

c.) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről 

 

Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől 

számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati 

képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- 

vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó)  

vagyonnyilatkozatát. 

 

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati 

képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja. 

A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a 

továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az 

önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok 

kivételével - közérdekből nyilvános.  

 

Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának 

benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-

vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának 

nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai 

tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 

 

d.) Gazdasági Programról, polgármesteri program 

 

A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 

tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program, 

fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szólt. 

 

A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket 

és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a 

helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi 

önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül fogadja el.  
 

 

 

 

              


