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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Falugyűlés, közmeghallgatás kitűzése, előkészítése 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 65.§-a értelmében a képviselő-

testület lakossági fórumok szervezésével lehetőséget teremt az állampolgárok és közösségeik számára 

a helyi ügyekben való részvételre, a tájékoztatásra, vélemény-nyilvánításra: 

a) a képviselő-testület évente egy alkalommal falugyűlés keretében tájékoztatót ad a 

lakosság részére az elmúlt időszak gazdálkodásáról, a költségvetésről, a vagyoni 

helyzetről, a célkitűzések megvalósulásáról, fejlesztésekről, tervekről, valamint a 

fontosabb önkormányzati témákról; 

b) a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 54.§-a szerint évente legalább egyszer előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek 

képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A 

közmeghallgatáson felmerült kérdésekre szóban, vagy szükség esetén 15 napon belül 

írásban válaszolni kell. 

 

A képviselő-testület hagyományosan, valamint a 2019. évi munkaterve szerint november hónapban 

tartja a falugyűlést és közmeghallgatást. 

A 2019. évi falugyűlés és közmeghallgatás időpontjának kitűzése során figyelembe szükséges venni, 

hogy 2019. október hónapban helyi önkormányzati választások lesznek, és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (1) bekezdés alapján a képviselő-testület 

az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg. 

Ennek figyelembe vételével javaslom, hogy a falugyűlésre és közmeghallgatásra az új választási 

ciklust kezdő képviselő-testület alakuló ülését követően, november második felében kerüljön sor. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen meghatározni a 2019. évi falugyűlés és 

közmeghallgatás időpontját. 

 

 

Tolmács, 2019. szeptember 24. 

 Tisztelettel: 

 

 

  Hajnis Ferenc 

  polgármester 

 

… /2019. (IX…) képviselő-testületi határozati javaslat 

 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. évben tartandó falugyűlés és 

közmeghallgatás időpontját a következők szerint határozza meg: 

➢ Időpont: 2019. november …..,  

➢ helyszín: Tolmács, Közösségi Ház, Kovács Géza tér 13. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a falugyűlés és közmeghallgatás megszervezésével, az 

érintettek tájékoztatásával, valamit a falugyűlés és közmeghallgatás levezetésével. 

 

Határidő:  2019. november …. 

Felelős:    polgármester 


