
Kiegészítés a 210-09 előterjesztéshez 
 
Az eredeti anyagban kiosztott 8. oldalt kérem a mellékelten kiosztott 
8. oldalra cserélni, mert a módosítandó (bal oldali oszlop) rendelet 28. 
§ téves szöveget tartalmaz. 



A Képviselő-testület ülésének vezetése 
 

26. § 
 
 

e) a hosszúra nyúlt vita lezárása érdekében 
indítványozza a hozzászólások 
időtartamának korlátozását vagy a vita 
lezárását, 

f) hozzászóláskor megadja, megtagadja, 
illetve megvonja a szót a jelenlévők 
bármelyike tekintetében, 

g) figyelmezteti a hozzászólót, ha 
mondanivalója eltér a tárgyalt témától; a 
figyelmeztetés eredménytelensége esetén 
megvonja a szót, aminek 
következményeként az illető személy 
ugyanazon ügyben ismételten nem 
szólalhat fel, 

h)  tárgyalási szünetet rendelhet el a 
tanácskozás folytatását akadályozó 
körülmény felmerülésekor, illetve a 
képviselőcsoport vezetőjének kérésére az 
ülést meghatározott időre 
félbeszakíthatja, vagy berekesztheti;  

i) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, 
rendreutasíthatja vagy - ismételt 
figyelmeztetés után - kiutasíthatja azt, aki 
az ülésen méltatlan magatartást tanúsít. 

 

  
1. §  
 

A R. 26. §-a új e) ponttal egészül ki, a jelenlegi e), 
f), g), h), i) pontok f), g), h), i), j) pontokra 
változnak: 
 
„e) a napirendi pont megnyitásakor felteszi a 
kérdést, hogy a jelenlévő hallgatóság közül kíván-
e valaki az adott napirendi ponthoz felszólalni” 
 

28. § 
 
(3) A kérdésre adott válasz tekintetében a 27. §  

(5) és (7) bekezdésének rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell. 

 
 

  
2. § 
 

A R. 28. § (3) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„(3) A kérdésre adott válasz tekintetében a 27. §  
(5), (6) és (7) bekezdésének rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell.” 
 

 
 
 

29. § 
 

(1) A napirend tárgyalásával vagy a szavazás 
rendjével kapcsolatos és az éppen tárgyalt 
napirendi pontot érintő, ún.: "ügyrendi" 
kérdésben bármelyik képviselő az ülésvezető 
határozathozatalra történő felszólítása (a 
szavazás megkezdése) előtt egy alkalommal 
2 percre szót kérhet és javaslatot tehet.  

 

  
3. § 
 

A R. 29. §-a az alábbiak szerint módosul, illetve 
kiegészül: 
 
„(1) A napirend tárgyalásának menetével, az ülés 
vezetésével vagy a szavazás rendjével kapcsolatos 
és az éppen tárgyalt napirendi pontot érintő, ún.: 
„ügyrendi” kérdésben bármelyik képviselő az 
ülésvezető határozathozatalra történő felszólítása 
(a szavazás megkezdése) előtt egy alkalommal 2 
percre szót kérhet. Az ügyrendi felszólalás 
ügyrendi hozzászólás vagy ügyrendi javaslat lehet.
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