
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 

 
Döntés a közmeghallgatás időpontjáról 

 
Készítette: Dr. Gajár István jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint: 
 

„53. § (1) A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik: 
(…) 
i) a közmeghallgatásról; 

 
54. § A képviselő-testület 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. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson 
vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. 

 
A Kehidakustány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.31.) 
önkormányzati rendelet szerint: 
 

12. § (1) A képviselő-testület éves munkatervének megfelelően ülésezik és évente legalább 6 
rendes ülést és 1 közmeghallgatást tart. 

 
16. § (2) A képviselő-testület közmeghallgatást tartalmazó üléseit a kehidai településrészen 
lévő Művelődési Házban (Kehidakustány, Deák út 11.), illetve a kustányi településrészen lévő 
Művelődési Házban (Kehidakustány, Hunyadi út 3.) tartja. 

 
A közmeghallgatás megszervezésének és lebonyolításának részletes szabályait a rendelet 67. §-a 
tartalmazza. 
 
A Képviselőtestület a 2021. november 29. napján megtartott ülésén, a 97/2021. (XI.29.) határozatával 
úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány fejleményeire tekintettel, a járványügyi megelőző 
intézkedések figyelembevételével a közmeghallgatást elhalasztja. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet a közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről, illetve 
helyszíneiről való döntéshozatalra, az alábbi határozati minta szerint: 
 

……/2021. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját … 
napjára tűzi ki, a közmeghallgatás helyszíneként … határozza meg. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a közmeghallgatás lakossági hirdetményének 
összeállítására, közzétételére, a közmeghallgatás időpontját megelőzően beérkező lakossági 
kérdések és javaslatok összegyűjtésére és rendszerezésére, valamint a szervezési és 
lebonyolítási intézkedések megtételére akként, hogy a járványügyi megelőzés és védekezés 
szabályait kiemelten érvényesítse. 
 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kehidakustány, 2021. november 25. 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 


