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Képviselő-testület
A képvisel?-testület jogállása
Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok
m?ködnek.
A helyi önkormányzati autonómia népképviseleti szerve a képvisel?-testület. A helyi önkormányzat feladat- és
hatásköreit a képvisel?-testület gyakorolja. A helyi képvisel?-testületet a polgármester vezeti. A megyei képvisel?testület elnökét a megyei képvisel?-testület saját tagjai közül választja megbízatásának id?tartamára. A képvisel?testület sarkalatos törvényben meghatározottak szerint bizottságot választhat, és hivatalt hozhat létre.
A képvisel?-testület önállóságát biztosítja, hogy a képvisel?ket és polgármestereket a választópolgárok általános
és egyenl? választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését
biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. A helyi önkormányzati képvisel?k és
polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képvisel?k és polgármesterek el?z? általános
választását követ? ötödik év október hónapjában kell megtartani.
Emellett a helyi képvisel?-testület - szervezeti- és m?ködési szabályzatban - m?ködésének részletes szabályait
maga határozza meg, függetlenül minden egyéb központi vagy helyi szerv befolyásolásától.
A képvisel?-testület m?ködése
A képvisel?-testület nevéb?l adódóan is testületi szerv, így a jogszabályok által számára megállapított faladat- és
hatásköröket testületi üléseken látja el. A képvisel?-testület az alakuló ülését a választást követ? tizenöt napon
belül tartja meg. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.
A képvisel?-testület szükség szerint, a szervezeti és m?ködési szabályzatban meghatározott számú, de évente
legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon belüli id?pontra össze kell hívni a települési képvisel?k
egynegyedének, a képvisel?-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezet?jének a testületi ülés
összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a
testületi ülés indokának, id?pontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.
A képvisel?-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az
alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri
és az alpolgármesteri tisztség egyidej? betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és
m?ködési szabályzat rendelkezik a képvisel?-testület összehívásának, vezetésének a módjáról.
A képvisel?-testület ülése nyilvános.
A képvisel?-testület

1. zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor,
fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezet?i megbízás adása, annak
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igényl? személyi ügy tárgyalásakor;
3. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett
üzleti érdekét sértené.
A képvisel?-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a helyi önkormányzati képvisel?knek (a továbbiakban:
önkormányzati képvisel?) több mint a fele jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
A javaslat elfogadásához az egyszer? többséget igényl? javaslat esetén a jelen lev? önkormányzati képvisel?k,
min?sített többséget igényl? javaslat esetén a megválasztott önkormányzati képvisel?k több mint a felének igen
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szavazata szükséges. Ennek hiányában a képvisel?-testület a javaslatot elutasította. A betöltetlen önkormányzati
képvisel?i helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.
A képvisel?-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza.
A képvisel?-testület évente legalább egyszer el?re meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és
a helyben érdekelt szervezetek képvisel?i a helyi közügyeket érint? kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az
elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkés?bb tizenöt napon belül választ kell adni.
Az önkormányzati feladatok ellátását a képvisel?-testület és szervei biztosítják. A képvisel?testület szervei: a
polgármester, a f?polgármester, a megyei közgy?lés elnöke, a képvisel?-testület bizottságai, a részönkormányzat
testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyz?,
továbbá a társulás.
A képvisel?-testület feladat- és hatásköre
A képvisel?-testület át nem ruházható feladat- és hatásköre:

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és m?ködésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás,
kinevezés, vezet?i megbízás;
3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismer? címek alapítása;
4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot
keletkeztet? kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;
5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történ? kiválás, a társulási megállapodás
módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történ? kiválás;
6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttm?ködésr?l, nemzetközi önkormányzati szervezethez
való csatlakozás, abból történ? kiválás;
7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
8. közterület elnevezése, köztéri szobor, m?alkotás állítása;
9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása;
11. állásfoglalás intézmény átszervezésér?l, megszüntetésér?l, ellátási, szolgáltatási körzeteir?l, ha a
szolgáltatás a települést is érinti;
12. a települési képvisel?, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá
összeférhetetlenségi ügyében való döntés;
13. az önkormányzati képvisel?i megbízatás megsz?nésér?l való döntés, ha a képvisel? egy éven át nem vesz
részt a képvisel?-testület ülésén;
14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása;
15. területszervezési kezdeményezés;
16. a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának az állam vagy más helyi
önkormányzat javára történ? ingyenes átruházására, ilyen vagyon ingyenes átvételére vonatkozó döntés;
17. amit törvény a képvisel?-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

Forrás: magyarország.hu [1]
Nyelv magyar
Forrás webcím: http://www.kal.hu/content/kepviselo-testulet
Hivatkozások
[1] https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/intezmenyek/450132/450157/450158

2. oldal (összes: 2)

