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Jelen Szabályzat Üllő Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának minden szervezeti egységére 
érvényes módon rögzíti , a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésének menetét, az 
előterjesztések tervezését, készítését, ellenőrzését, testület vagy bizottság elé terjesztését. 

1. Az előterjesztések köre 

1.1. Az előre tervezhető előterjesztések a képviselő-testület éves Munkaterve alapján kerülnek 
napirendre. A jóváhagyását követően a munkaterv módosításait az Önkormányzati és Városüzemeltetési 
Iroda készíti el és a képviselő-testület hagyja jóvá.    

A munkaterv tartalmazza 
− az ülésnapok várható időpontját, 
- a napirendek címét, 

- az előkészítésért felelős nevét, 

- a  napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését. 
− képviselő-testületi ülés napirendjénél azoknak a bizottságoknak a megjelölését, 

amelyek az előterjesztést előzetesen megvitatják. 
 

A Képviselő-testület és a bizottságok éves munkaterve a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) függeléke. 
 

1.2. Az előterjesztések a testületi ülésig az év közben felmerülő, munkatervben nem szereplő 
előterjesztésekkel bővülnek. 
Munkatervben nem szereplő előterjesztés készülhet 

− az egyes szervezeti egységhez közvetlenül érkezett információk (pl. ügyfél kérelme), 
− vezetői értekezleten elhangzottak 
− testületi döntés 
− képviselői kezdeményezés 

alapján. 
 

1.3. Az év közben felmerülő előterjesztések ütemezését a jegyző hagyja jóvá. Az 
előterjesztésekre vonatkozó szabályozások: 
A előterjesztések kötelező tartalmi elemeinek meghatározását a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzata, készítésük eljárási menetét jelen Szabályzat 
határozza meg. 



2. Az egyes ülések napirendjeinek, előterjesztéseinek tervezése 

 
2.1. Az elkészítendő előterjesztések egyeztetése céljából a hivatal vezetői valamint az érintett irodák 
ügyintézői egyeztető megbeszélést tartanak. Minden esetben, amikor az előterjesztés készítés 
szükségessége felmerül, az előterjesztést készítő vezető vagy ügyintéző haladéktalanul „Előterjesztés 
indító lapot" (továbbiakban: Előlap) tölt ki, amelyet a kitöltést követően az aljegyző ( Önkormányzati és 
Városüzemeltetési  Iroda Vezető) részére átad, aki annak kitöltését ellenőrzi. Ez egyaránt vonatkozik a 
munkatervben szereplő és az év közben szükségessé váló előterjesztésekre. Az Előlap mintája jelen 
Szabályzat 1.sz. melléklete. 

 
2.2. Az Előlap tervezési és ellenőrzési dokumentum egyben. Az 
előlap célja, hogy: 

• tájékoztassa a hivatal vezetőjét arról, hogy adott tárgyban testületi szervhez 
előterjesztés készül, 

• információt adjon a polgármesternek és a jegyzőnek  arról, hogy az egyes testületi szervek 
üléseire milyen tartalmú és mennyiségű előterjesztés készül, 

• segítse elő az egyes ülések napirendjeinek összeállítását szükség esetén ütemezhetővé tegye 
az előterjesztések tárgyalását, 

• már a tényleges munkakezdést megelőzően meghatározhatóak legyenek az előterjesztés 
készítése során szükséges kommunikációs- és ellenőrzési pontok az előkészítési 
folyamat belső határidőinak megjelölésével mindenki számára egyértelműek legyenek 
saját munkarészének határidői. 

 
2.3. Az Előlapon induló adatként meg kell határozni a következőket: 
 
2.3.1. „Előterjesztés tárgya „ : 
Az előterjesztés tárgyánál a majdani előterjesztés pontos tárgyát kell szerepeltetni, melynek 
meg kell majd egyeznie a testületi meghívón szereplő tárggyal. Általános, nem egyértelműen 
meghatározható tárgyat nem lehet feltüntetni. /PL Tárgy: Fellebbezések./ Amennyiben az ügy 
jellege miatt a részletes tárgymegjelölést a testületi szerv meghívóján mellőzni kell, akkor az 
Előlapon a meghívóra írandó tárgymegjelölésen kívül, megjegyzés formájában kell az 
azonosító információt feltüntetni. /Pl. Hatósági ügy esetén: „Tárgy: Fellebbezések elbírálása 
lakásfenntartási támogatási ügyekben." Megj: A.N., G.H. X.Y./ 
 
2.3.2. „Előterjesztő": Az egyeztető megbeszélésen elhangzottak szerint, polgármester, 
alpolgármester, jegyző, bizottság elnöke. 
 
2.3.3. „Előterjesztést készíti": Az előterjesztés készítését végző vezető, ügyintéző. 
 
2.3.4. „Előterjesztéshez adatot szolgáltat": Azon társegységek megnevezése, amelynek a tevőleges 
közreműködése, adatszolgáltatása szükséges az előterjesztés elkészítéséhez  

2.3.5. „Az előterjesztést a törvényességi felügyelet előtt lássa": Azon irodák, tisztségviselők stb. 
felsorolása, akik az előterjesztés véglegesnek szánt példányát -még a törvényességi vizsgálat előtt- 
valamilyen szempontból tartalmilag ellenőrzik. 

A Pénzügyi Iroda ellenőriz minden olyan előterjesztést, amely költségvetési tételt érint. 
 
2.3.6. Az Előlapon fel kell tüntetni, hogy az előterjesztés a képviselő-testület vagy átruházott 
hatáskörben eljáró bizottság részére készül. 
Átruházott hatáskörű bizottsági döntése esetén fel kell tüntetni az eljáró bizottság nevét és annak 



az ülésének dátumát, melyre az előterjesztést készítő be akarja terjeszteni az előterjesztést. 
Képviselő-testületi döntés esetén fel kell tüntetni annak az ülésének dátumát, melyre az 
előterjesztést készítő be akarja terjeszteni az előterjesztést és az előzetesen véleményező 
bizottságokat. 
 
2.3.7. A jegyzői elrendelés: 
A képviselő-testület részére készülő előterjesztéseket minden esetben a jegyző rendeli el. 
A jegyző az Előlap áttekintése során azt jóváhagyólag aláírja, javítja, vagy annak 
szükségességéről a készítő irodával egyeztet. 
Az „Elrendelve" rovatba azt a dátumot kell beírni, amikor a jegyző az előterjesztés indítását -az 
Előlapon szereplő adatokkal- jóváhagyja. 
 
2.3.8. A jegyzői jóváhagyást követően a beterjesztés tervezett idejének figyelembe vételével a 
bizottsági ülések dátumát, az előterjesztések leadási és kézbesítési határidőit az Önkormányzati 
és Városüzemeltetési Iroda tölti ki. 
A leadási határidőket úgy kell megállapítani, hogy a törvényességi felügyeleti vizsgálatra 
legalább és az azt követő jegyzői jóváhagyásra legalább 2 nap, az előterjesztő aláírására (ha nem 
a jegyző az előterjesztő) legalább 1 nap rendelkezésre álljon. 
 
2.4. Az Önkormányzati és Városüzemeltetési Iroda kijelölt munkatársa a kitöltést követően az 
Előlapot lemásolja, majd lefűzi, az eredeti példányt az előterjesztést készítő szervezeti 
egységnek (munkatársnak) átadja. Az Előlap az előterjesztés előkészítésének iratait tartalmazó 
ügyirat része. 
 
2.5. Amennyiben az előterjesztendő témának az Előlap felvételekor még nincs iktatószáma, 
akkor az iktatást követően az ügyiratszámról az Önkormányzati és Városüzemletetési Irodát 
tájékoztatni kell. Az iktatószámot az Előlap mindkét példányára fel kell vezetni. 
 
2.6. Az Önkormányzati és Városüzemeltetési Iroda a nála lévő Előlapok alapján fogadja az 
előterjesztéseket. 
Olyan előterjesztést, melynek nincs Előlapja, vagy amelynek Előlapján nem szerepel a jegyzői 
elrendelés, az Önkormányzati és Városüzemeltetési Iroda nem fogadhat be, ilyen előterjesztés nem 
vehető a testületi szervek napirendjére és a képviselők részére nem továbbítható. 

3. Az előterjesztés készítés folyamata 

3.1. Az előterjesztést készítő vezető vagy ügyintéző felelős az előterjesztések határidőben 
történő leadásáért. 
 
3.2. Az előkészítő munka során a szükséges adatok beszerzéséért, értékeléséért, a döntés 
előkészítő anyag összeállításáért az előterjesztést készítő vezető, ügyintéző a felelős. 
Az előterjesztést készítő vezető vagy ügyintéző az előterjesztés végén található záradékon 
szignójával igazolja, hogy a döntési javaslatot véglegesnek tekinti és aláírásra továbbítja. 
 

3.3. A jegyző oktatási, szociális és ügyrendi témákban, az aljegyző településfejlesztési és üzemletetési, 
környezetvédelmi valamint sport és ifjúsági témákban  ellenőrzi az előterjesztés tartalmi és formai 
követelményeknek való megfelelőségét. Hiba esetén egyeztet az előterjesztés készítőjével, aki az 
észrevételek alapján átdolgozza az előterjesztést. 

 

4. Az előterjesztések ellenőrzése 

4.1. Az ellenőrzésben részt vevők (Előlapon) sorrendben: 



- előterjesztést készítő vezető vagy ügyintéző 

- adatszolgáltató iroda vezetője 

- véleményező iroda vezetője 

- törvényességi ellenőrzést végző munkatárs 

- jegyző 

- előterjesztő (amennyiben nem a jegyző az előterjesztő) 

4.2. Az ellenőrzésre kijelöltek az előterjesztésen aláírásukkal igazolják, ha az előterjesztésben 
foglaltakat jogszabályi, tartalmi és alaki szempontból megfelelőnek tartják. 
 

4.2.1. Az ellenőrzési pontokra csak olyan előterjesztés kerülhet, amely a felelősök szignójával igazolja, 
hogy az előterjesztést minden megelőző ellenőrzési pont megfelelőnek találta . 

4.2.2. Az egyes ellenőrzési pontokon a kijelölt felelősök kifogásaikat az előterjesztésen jelzik, ami alapján 
az előterjesztés készítője átdolgozza az előterjesztést. Szakmai vita esetén konzultálni kell a jegyzővel 
/aljegyzővel. Az átdolgozott tervezetet újra ellenőrzésre kell bocsátani, az előbbiek szerint. 

4.2.3. Az előterjesztőnek csak a jegyző aláírását („törvényességi záradék") követően adható át az 
előterjesztés. 

4.3. A minden érintett által aláírt (ellenőrzött) előterjesztéseket az Önkormányzati és Városüzemeltetési 
Iroda kijelölt munkatársának kell visszaadni, aki elvégzi a sokszorosításokat és a kézbesítést, valamint az 
előterjesztéseket és elektronikus formában rögzíthető mellékleteiket a számítástechnikai hálózat erre 
meghatározott Könyvtárába (továbbító könyvtár) felhelyezi. Havonta gondoskodik a hálózaton lévő 
állomány lemezen történő mentéséről. 

4.4. Az előterjesztések eredeti példányait az Önkormányzati és Városüzemeltetési Iroda az ülést 
követően az ülésről jegyzőkönyvhöz fűzi le.  

5. Hatálybalépés 

 
5.1. Jelen Szabályzat 2010. október 1-én lép hatályba. 

5.2. A Szabályzat megismerését az érintett munkatársak a külön elkészített Megismerési záradék 
aláírásával igazolják. 

 
Üllő, ……………………… 

…………………………Jegyző



ELŐTERJESZTÉS  INDÍTÓ  LAP    Ü.I.SZÁM:  
 

Előterjesztés tárgya:  
 

Előterjesztő: 
 

Elrendelve (dátum):  
(az előterjesztés indítása jegyzői 
jóváhagyást igényel) 
 
……………………………………. 

(jegyzői szignó) 
 
 

……………………………….. 

Szervezeti egység neve 
 

Teljesítés dátuma, 
szignó 

Előterjesztést készíti: 
 

 ……………………… 

Előterjesztéshez adatot szolgáltat …………… ……………………… 

………………………… ……………………… 

A kész előterjesztést a törvényességi 
felügyelet előtt lássa: 
 
 

………………………… ……………………… 

………………………… ……………………… 

Leadási határidő Kézbesítési határidő 
- törvényességi vizsgálatra: (Jegyzői iroda tölti ki) !) (Jegyzői iroda tölti ki) !) 

- jegyzői aláírásra (Jegyzői iroda tölti ki) !) 

- előterjesztői aláírásra: 
(ha az előterjesztő nem a jegyző)   

(Jegyzői iroda tölti ki) !) 

A TÁRGYALÓ SZERV , A BETERJESZTÉS TERVEZETT IDEJE : 
Képviselő-testületi döntést igényel    

 
Átruházott hatáskörben hozott  

Döntést igényel   
Képviselő-testület: Ülés dátuma: 

 
 

…… …Bizottság:  

 

Ülés dátuma: 
2007 április….. 
 
(Jegyzői iroda tölti ki!) 

Előtte bizottságok: ……….Bizottság:  

 (Jegyzői iroda tölti ki) !) 
 
 

…………….Bizottság:  

 (Jegyzői iroda tölti ki) !) 
 
 

…………….Bizottság:  

 (Jegyzői iroda tölti ki) !) 
 
 

…………….Bizottság:  

 (Jegyzői iroda tölti ki) !) 
 
 

…………….Bizottság:  

 (Jegyzői iroda tölti ki) !) 
 
 

…………….Bizottság:  

 (Jegyzői iroda tölti ki) !) 
 
 

…………….Bizottság:  

 



 


