
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2012. (... ...) önkormányzati rendelete 

az Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
T E R V E Z E T 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § (1) Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A felszólalás 
időtartama bizottsági elnök, alelnök, frakcióvezető részére legfeljebb 5 perc, a többi 
képviselő részére legfeljebb 3 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt 
felszólalás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a 
polgármester figyelmezteti a felszólalót.” 
 
(2) A R. 12. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki: 
„(15) A bizottság elnöke, alelnöke, a képviselőcsoport vezetője a képviselő-testület 
ülésén a napirend tárgyalása közben – bizottságonként és frakciónként – egy 
alkalommal tanácskozási szünetet kérhet. A kérés alapján az ülést levezető személy a 
szünetet köteles elrendelni azzal, hogy a már kérés előtt felszólalásra jelentkezőknek 
a tanácskozási szünet előtt szót kell adni.” 
 
2. § A R. 21. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
„f) A képviselők e rendelet szabályait is figyelembe véve képviselőcsoportot 
hozhatnak létre.” 
 
3. § A R. a következő 27. §-sal egészül ki: 
„27. § (1) A képviselők tevékenységük összehangolására képviselőcsoportot (frakciót) 
hozhatnak létre úgy, hogy egy képviselő csak egy képviselőcsoport tagja lehet. 
 

(2) A képviselőcsoport megalakításához és működéséhez legalább kettő képviselő 
szükséges. 
 

(3) A képviselőcsoport megalakulását a megalakulástól számított 15 napon belül kell 
írásban bejelenteni a polgármesternél. A képviselőcsoport csak a bejelentés után 
gyakorolhatja a képviselőcsoportra vonatkozó jogokat. 
 

(4) A bejelentés tartalmazza: 



a) a képviselőcsoport elnevezését, 
b) a megválasztott vezető – és választás esetén helyettese – nevét, és 
c) a képviselőcsoport tagjainak névsorát. 

 

(5) A képviselőcsoportot a képviselő-testület előtt annak vezetője (frakcióvezető) 
vagy akadályoztatása esetén helyettese, illetve ha a frakció helyettest nem választott, 
akkor a frakcióvezető által előzetesen írásban megnevezett frakció tag képviseli. 
 

(6) A képviselőcsoportból képviselő bármikor kiléphet. Erről a képviselő a 
polgármestert 5 napon belül, írásban köteles értesíteni. 
 

(7) A képviselőcsoport megszűnését, az esetleges változásokat a képviselőcsoport – 
megszűnés esetén annak volt – vezetője haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül a 
polgármesternek írásban köteles bejelenteni. 
 

(8) A képviselőcsoport működésének szabályait önállóan határozza meg, vezetőjét 
(helyettesét) maga választja. 
 

(9) A (3)-(7) bekezdésben foglaltakról a polgármester a testületet a soron következő 
ülésen tájékoztatja.” 
 
4. § A R. VII. fejezetének címe az alábbi szöveggel egészül ki: 
„A képviselőcsoport” 
 
5. § A R. 29. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük 
akadályoztatása esetén az elnök általa írásban megbízott képviselő hívja össze és 
vezeti.” 
 
6. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő 
napon a hatályát veszti. 
 
 
 
                   Dr. Pintér György      Szörfi István 

 polgármester           jegyző 
 
 
Kihirdetve:  
 
 
        Szörfi István 
             jegyző 
 
 


