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Iktatószám: SZ/378/3/2011 
 

ELİTERJESZTÉS 
 

a 2011. évi Közmeghallgatás idıpontjának és témájának meghatározása tárgyában 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Az Önkormányzati törvény 13. §-a rendelkezik arról, hogy a képviselı-testület évente 
legalább egyszer, elıre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a 
helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő kérdést és javaslatot tehetnek.  
 
A Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatában rendelkezik a közmeghallgatás 
összehívásának, bonyolításának részletes szabályairól. 
A közmeghallgatás helyét és idıpontját legalább 15 nappal korábban az önkormányzat 
internetes honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatalban történı kifüggesztéssel közzé kell 
tenni, továbbá a város polgárait valamennyi háztartásba eljuttatandó szórólap útján is 
értesíteni kell a közmeghallgatásról. A helyi lakosság a közmeghallgatást megelızıen 
közérdekő kérdéseit, javaslatait írásban is eljuttathatja a polgármesterhez. A kérdésekre a 
polgármester, illetve a polgármester döntése alapján az alpolgármester, vagy az illetékes 
bizottság elnöke ad választ. 
 
Azokra a kérdésekre, javaslatokra, amelyekre helyben nem volt mód válaszolni, a 
polgármester az Önkormányzat hivatalos lapja, a Péceli Hírek soron következı számában 
valamint az Önkormányzat internetes honlapján ad választ, illetve teszi közzé az 
Önkormányzat álláspontját. 

A közmeghallgatáson felvetett, vagy írásban érkezett, de nem az Önkormányzat feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyeket a polgármester továbbítja az illetékes szerv részére, a kérdést 
feltevı egyidejő írásbeli értesítésével. 

A közmeghallgatás SZMSZ szerinti kötelezı napirendje: 

a) polgármesteri beszámoló a várost érintı eseményekrıl, 
b) válaszadás az elızetesen írásban benyújtott kérdésekre, 
c) a résztvevık közérdekő kérdései, javaslatai, 
d) válaszadás a helyben feltett kérdésekre, 
e) polgármesteri zárszó. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

Javaslom, hogy a képviselı-testület júniusi rendes ülés napjára határozza meg a 
közmeghallgatás idıpontját. Helyszín a Petıfi Sándor Általános Iskola Aulája. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 
 
Határozati javaslat: 
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testület 2011. június 30. napján 18. órai kezdettel 
Közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: Petıfi Sándor Általános Iskola Aulája (2119 
Pécel, Petıfi u. 15.) 
 
A Közmeghallgatás napirendi javaslata: 
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1. Polgármesteri beszámoló a települést érintı eseményekrıl 
2. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása 
3. Válaszadás az elızetesen írásban benyújtott kérdésekre, 
4. Résztvevık közérdekő kérdései, javaslatai, 
5. Válaszadás a helyben feltett kérdésekre, 
6. Polgármesteri zárszó. 
 
A testület felkéri a jegyzıt, hogy a lakosságot a helyben szokásos módon, az SZMSZ 
elıírásainak megfelelıen értesítse a Közmeghallgatásról. 
 
Felelıs: polgármester, jegyzı 
Határidı: folyamatos 
 
Pécel, 2011. május 18. 

 
Szöllısi Ferenc 
polgármester 

A döntés egyszerő többséget igényel. 
 
 
 

Az elıterjesztést készítette: Jeney Erzsébet irodavezetı 
 
 
SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte: 

 
 
Dr. Székely Attila jogi elıadó 
 

Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi kifogást nem 
teszek: 

 
 
Dr. Csizmadia Julianna  
címzetes fıjegyzı 

 


