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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2019.(XI.26.) sz. önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
(továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következő-
ket rendeli el: 
 
 

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

1. Általános rendelkezések, alapelvek és jelképek 
 

1.§ (1) Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat önállóan, demokratikus módon, a település 
lakossága, önszerveződő közösségei, társadalmi, gazdasági szervezetei hatékony együttműkö-
désével, széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a nagyközség közügyeit, gondoskodik a 
közszükségletek kielégítéséről, az életminőség javítása jelen és jövőbeni céljainak megvalósí-
tásáról. 

 
(2) Az Önkormányzat megnevezése: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiak-

ban: Önkormányzat). 
 
(3) Székhelye: Községháza, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér l. 
 
(4) Az Önkormányzat jogi személy, az önkormányzati feladatok ellátását a Képviselő-test-

ület és szervei: polgármester, Képviselő-testület bizottságai, valamint Tiszaalpári Polgármesteri 
Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a jegyző és a társulás biztosítják. Az önkor-
mányzati feladat- és hatáskörök a Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületét 
(a továbbiakban Képviselő-testület) illetik meg. 

 
(5) A Képviselő-testületet a polgármester képviseli, de meghatározott ügyekben, vagy ese-

tenként, erre más személyt is felhatalmazhat. 
 
 
2.§ (1) Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló, mely jelképek leírását és használatát 

külön önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
(2) Az Önkormányzat által kitüntetés adományozható a külön önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerint. 
 
3.§ (1) Az Önkormányzat külföldi önkormányzatokkal kölcsönösen előnyös együttműkö-

désre törekszik, és keresi azon lehetőségeket, amelyek előmozdítják Tiszaalpár település gaz-
dasági, kulturális fejlődését, a különböző országok népei közötti megértést és barátságot. 

 
(2) Az Önkormányzat testvértelepülései, együttműködési, baráti kapcsolatot tart fenn: 

a) a Dán Királyságból Kjellerup várossal és 
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b) a Szerb Köztársaságból Torda községgel. 
 

4.§ (1) A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és 
gazdaságszervező munkában – ezek fejlesztése érdekében – együttműködik a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzattal. Az együttműködés keretében közvetlen cél a település és vidékfejlesz-
tés, településrendezés és egyéb koordináció. 

 
(2) A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gaz-

daságszervező munkában – ezek fejlesztése érdekében – együttműködik a járási székhely sze-
rinti városi önkormányzattal, és a Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzatával. 

 
5.§ (1) A Képviselő-testület az alapvető jogok és a törvényes működés érdekében a Polgár-

mesteri Hivatal közreműködésével együttműködik a személyi és tárgyi feltételek biztosítására 
a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal (a továbbiakban: CNÖ). E körben biztosítja CNÖ tes-
tületi üléseinek megtartását, különösen 

a) havonta, igény szerint, de legalább 16 (tizenhat) órában a feladatellátáshoz szükséges tár-
gyi és technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát; 
b) a CNÖ, mint szervezet működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
c) a CNÖ, és mint költségvetési szerv működéséhez szükséges, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási és iratkezelési feladatok ellátását; 

 
(2) A CNÖ működésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el, így különö-
sen: 

a) az ülések előkészítését, ezen belül a meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés elő-
készítését, kiküldését, a jegyzőkönyvek, testületi és tisztségviselői döntések elkészítését és 
kiküldését; 

b) a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat; 
c) a testületi működéssel kapcsolatos operatív feladatokat, mint pl. az ülések helyszíné-

nek előkészítését; 
d) a jegyzőkönyv vezetését és leírását; 
e) a gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatokat; 
f) a kapcsolódó egyéb ügyviteli feladatokat. 

 
(3) Az Önkormányzat viseli az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feladatokhoz cél-
szerűen kapcsolódó költségeket a CNÖ testülete tagjainak és tisztségviselőinek telefonhaszná-
lata kivételével. 
 
(4) Az Önkormányzat és a CNÖ a költségvetés, a gazdálkodás és az ellenőrzés részletes szabá-
lyait és az eljárás rendjét együttműködési megállapodásban rögzíti. 
 
(5) A CNÖ elnökét a Képviselő-testület ülésére meg kell hívni. Az üléseken a CNÖ elnöke 
tanácskozási joggal vesz részt. 
 
(6) A Képviselő-testület ülésén a CNÖ elnöke az anyanyelvét is használhatja, a tolmácsolásról 
a CNÖ elnöke gondoskodik. Ha a felszólalás kizárólag valamely nemzetiség nyelvén hangzott 
el, a felszólalás magyar nyelvű szövegét vagy tartalmi kivonatát az ülés jegyzőkönyvéhez csa-
tolni kell. 
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2. A Képviselő-testület tagjai, feladat- és hatásköre 
 

6.§ A Képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 (hét) fő. 
 
7.§ (1) A Képviselő-testület ellátja a törvények által kötelezően előírt, továbbá az önként 

vállalt feladat- és hatásköröket. 
 
(2) Az Önkormányzat részvételével létrehozott társulásban ellátott feladatokat és a társulásra 

átruházott hatásköröket az 1. melléklet  tartalmazza 
 
8.§ (1) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak felsorolását a 2 melléklet 

tartalmazza. 
 

(2) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak felsorolását a 
2.melléklet, az intézményi és intézményi keretek nélkül (szakfeladaton) ellátott önkormányzati 
feladatok felsorolását a 3. melléklet tartalmazza. 

 
(3) Képviselő-testület a (1) bekezdésben foglalt feladatait és azt, hogy mely feladatokat, mi-

lyen mértékben és módon lát el önállóan – az aktuális településpolitikai szempontoknak meg-
felelően – határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően azzal, hogy 
az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik az Önkormányzat törvényben rögzített köte-
lező feladatellátását. 

 
9.§ (1) Az Önkormányzat a feladatai ellátása körében a lakosság önszerveződő közösségei-

vel együttműködik a közösségi tér biztosítása érdekében. 
 
(2) Az önszerveződő közösségeket az őket közvetlenül érintő testületi döntés bizottsági elő-

készítése és a testületi döntéshozatal körében tanácskozási jog illeti meg a közösség képviselője 
útján. 

 
10.§ A Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatáskörök jegyzékét a 9.melléklet 

tartalmazza. 
 
 

II. Fejezet 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 
 

1. A Képviselő-testület munkaterve 
 

11.§ (1) A Képviselő-testület előre tervezetten, éves, azon belül féléves részletes munkaterv 
szerint ülésezik. A munkaterv elkészítéséről a polgármester gondoskodik. 

 
(2) A munkatervet a polgármester állítja össze, és jóváhagyásra a Képviselő-testület félévet 

megelőző utolsó ülésre döntéshozatal érdekében előterjeszti. 
 
(3) Az éves munkatervben a Képviselő-testület a tárgyalásra kerülő főbb napirendeket fo-

galmazza meg havi bontásban. 
 
(4) A féléves részletes munkatervnek tartalmaznia kell: 
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a) az ülések időpontját, helyét, 
b) a napirend tárgyát, előterjesztőjét, (külön előadó esetén annak megnevezését) 
c) annak a bizottságnak a megjelölését, amely az előterjesztést előzetesen tárgyalja, 
d) az előterjesztés előkészítésének határidejét, a kézbesítés időpontját, 
e) a közmeghallgatás időpontját, napirendjét, 
f) a napirend tárgyalásához külön meghívottakat. 
 

(5) A Képviselő-testület munkatervének végrehajtásáról és a munkaterv alapján az ülések 
előkészítéséről a polgármester gondoskodik, beleértve a napirendek által érintettek (önkor-
mányzati intézményvezetők, más vezetők, meghívottak) tájékoztatását is. 

 
(6) A munkatervre vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani. A Képviselő-

testület munkatervének programjára javaslatot tehetnek: 
a) a helyi önkormányzati képviselők, 
b) a Képviselő-testület bizottságai, 
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat, 
d) az önkormányzati intézmények vezetői, 
e) a településen működő társadalmi, érdekképviseleti szervek vezetői, 
f) a jegyző. 

 
(7) A Képviselő-testület a polgármester javaslatára egyszerű szótöbbséggel a tárgyév utolsó 

ülésnapján határoz a következő naptári év munkatervének elfogadásáról, a féléves részletes 
munkatervről pedig a félév utolsó ülésnapján. 

 
(8) A munkaterv előterjesztésével egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a mun-

katervbe be nem került javaslatokról. 
 
(9) Az elfogadott munkatervet meg kell küldeni: 
a) a Képviselő-testület tagjainak, 
b) a nem képviselő bizottsági tagoknak, 
c) a nemzetiségi önkormányzatnak, 
d) a települési országgyűlési képviselőnek, 
e) a képviselő-testületi ülés állandó meghívottjainak, 
f) a munkatervben érintett előadóknak, 
g) a helyi sajtónak, rádiónak, televíziónak, 
h) pártok képviselőinek. 

 
 

2. A Képviselő-testület ülése 
 

12.§ (1) A Képviselő-testület 
a) alakuló 
b) rendes és 
c) rendkívüli 

ülést tart. 
 

(2) A Képviselő-testület ülését a polgármester (alpolgármester) hívja össze. 
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(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós aka-
dályoztatásuk esetén az Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke jogosult a Képviselő-testület 
ülésének összehívására. 

 
(4) A Képviselő-testület üléseit úgy kell összehívni, hogy az ülés kezdő időpontja és az ülés 

alapvetően a Polgármesteri Hivatal munkarendjébe, hivatali munkaidejéhez igazodjon azzal, 
hogy az ülés befejezése a hivatali munkaidőn kívül is történhet. Kivételesen és rendkívül indo-
kolt esetben lehetséges a Képviselő-testület üléseit hivatali munkaidőn kívül eső időpontra ösz-
szehívni. 
 
 

3. Rendes ülés 
 

13.§ (1) Az ülés előkészítéséről és összehívásáról a polgármester gondoskodik. 
 
(2) Az ülés helye alapvetően a Polgármesteri Hivatal nagyterme (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 

1. szám 116. számú helyisége). 
 
14.§ (1) A Képviselő-testület évente az éves munkatervében meghatározottak szerinti alka-

lommal, havonta ülésezik. A Képviselő-testület szükség esetén rendkívüli ülést tart. 
 
(2) A Képviselő-testület állandó bizottsága vagy legalább 3 (három) képviselő írásos indít-

ványára, munkaterven kívüli, rendes ülést kell összehívni. Az indítványt a napirend megjelölé-
sével, az indítványozók sajátkezű aláírásával, és az állandó bizottság határozatával, az ülés ter-
vezett időpontja előtt legalább 15 (tizenöt) nappal kell a polgármesterhez benyújtani. 

 
(3) A Képviselő-testület összehívását a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért 

felelős szerv is indítványozhatja. A nemzetiséget érintő ügyekben a nemzetiségi önkormányzat 
is kezdeményezheti a Képviselő-testület összehívását. 

 
 (4) A Képviselő-testület ülése önkormányzati érdekből, indokolt esetben több napra is ter-

vezhető, ez esetben a meghívóban megjelölt összes ülésnap külön ülésnek számít. 
 
 (5) A polgármester a Képviselő-testület rendes ülését – indokolt esetben – az előzetesen 

meghatározottól eltérő időpontban is összehívhatja, vagy rendkívül és másként el nem hárítható 
okból a meghívóban közölt időpontot elhalaszthatja. 
 
 

4. A rendes ülés összehívása 
 

15.§ (1) A Képviselő-testület ülését írásbeli meghívóval és a jogszabály szerint előkészített 
írásbeli előterjesztésekkel együtt 5 (öt) nappal, de rendkívüli esetben vagy rendkívüli ülés ese-
tén legkésőbb 3 nappal, kivételesen sürgős esetben és rendkívüli esetben legalább 24 órával az 
ülést megelőzően kell összehívni. A meghívó és az előterjesztések eredeti példányát a polgár-
mester saját kezűleg írja alá. Indokolt esetben a polgármester engedélyezheti az előterjesztés 
külön kézbesítését. 

 
(2) Különösen sürgős esetben – az összes képviselő egyetértésével –, a rendkívüli ülés az (1) 

bekezdésben foglaltaktól eltérő módon és időben, távbeszélőn vagy elektronikus úton is össze-
hívható. Ez esetben az ülést legkésőbb a következő napon meg kell tartani. Az ülés megtartására 
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vonatkozó írásbeli indítványt – amennyiben az ülés indítványra kerül összehívásra – a rendkí-
vüli ülést megelőzően közvetlenül lehet kiosztani. 

 
(3) A Képviselő-testület rendes ülésének napirendjére, azok tárgyalásának sorrendjére a pol-

gármester a meghívóban tesz javaslatot, amely tartalmazza továbbá a Képviselő-testületi ülés 
napjának, helyének, kezdési időpontjának pontos megjelölését, előterjesztőjének, előadójának 
megjelölését. 

 
(4) A polgármester köteles az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: SzMSz) meghatározott módon az ülés napirend-
jére felvenni: 

a) az előterjesztéseket, 
b) az önálló indítványokat, 
c) az interpellációkat, 
d) tájékoztatókat, 
e) bejelentéseket. 

 
(5) A Képviselő-testület ülésére írásbeli meghívóval meg kell hívni: 
a) a helyi önkormányzati képviselőket, 
b) a Képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő tagjait, 
c) a jegyzőt, az aljegyzőt, 
d) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit, 
e) a napirendi pontok előterjesztőit, ha nem a polgármester, a jegyző vagy a bizottságok 

elnöke teszi, továbbá előadóit, amennyiben abban nem a szervezeti egység vezetője il-
letékes, 

f) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv vezetőjét, 
g) a választókerület országgyűlési képviselőjét, 
h) a településen működő pártok képviselőit, ha a Képviselő-testületben vagy állandó bi-

zottságaiban nincs képviselőjük, 
i) a civil szervezetek képviselőit, amennyiben a napirendi pont érinti a szervezetet, 
j) az önkormányzati intézmények vezetőjét a feladatkörükbe tartozó, vagy az azt érintő 

előterjesztések tárgyalására, 
k) a sajtó képviselőit, 
l) a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, 
m) informatikai munkatársat, 
n) mindazokat, akik a napirendi pont szerint érdekeltek, 
o) mindazokat a személyeket és szervezeteket, akiket (amelyeket) a polgármester a napi-

rend megtárgyalásához szükségesnek tart. 
 

(6) Az írásbeli meghívót annak mellékleteivel együtt minden esetben elektronikus úton kell 
megküldeni az (5) bekezdés b)-m) pontban felsorolt személyeknek, szerveknek, szervezetek-
nek. 

 
(7) Az írásbeli meghívóhoz mellékelni kell az (5) bekezdés a)-d), f)-g) és j)-l) pontjaiban 

felsorolt személyeknek az összes napirendi ponthoz készült előterjesztés eredetivel megegyező 
elektronikus vagy papír alapú másolati példányát annak minden mellékletével együtt. 
 

(8) A Képviselő-testület ülését a meghívók kiküldésével egyidejűleg a www.tiszaalpar.hu 
honlapon keresztül a lakosság tudomására kell hozni.  
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16.§ A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal kell meghívni: 
a) a 15. §. (5) bekezdés a)-c) és e) pontjaiban felsorolt személyeket az összes napirendi 

ponthoz; 
b) a 15. §. (5) bekezdés j), m) és o) pontjaiban felsorolt személyeket az őket érintő napi-

rendi ponthoz, és mindenki mást, ha őket a napirendi pont érinti. 
 

17.§ (1) Az írásos előterjesztések alapvetően előzetes bizottsági véleményezést követően 
kerülhetnek a képviselő-testületi ülés napirendjére, kivéve a sürgősen tárgyalandó ügyek dön-
tések tervezeteit, amennyiben a sürgősségi tárgyalás ellenére a képviselő-testületi tagok véle-
ményének megismerése, és döntésbe való beépítése az ülés során is biztosítható. 

 
(2) Pénzügyi, gazdasági, ügyrendi és más személyi, szervezeti jellegű előterjesztés, valamint 

rendeletalkotás esetén nem mellőzhető az érintett bizottság véleményének kikérése. A bizott-
sági javaslatokat a napirend tárgyalásának elején ismertetni kell. 

 
(3) Gazdasági előterjesztés benyújtása előtt a polgármester, vagy az előterjesztő bizottsági 

elnök lehetőség szerint megkéri az önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-
képviseleti szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. 

 
(4) Az önkormányzati rendelet tervezeteket minden esetben írásban kell a testület elé ter-

jeszteni a vonatkozó jogszabályi követelmények betartásával előkészítve. 
 
 

5. Rendkívüli ülés 
 

18.§ (1) Halaszthatatlan döntést igénylő esetben a munkatervtől eltérően rendkívüli ülést kell 
tartani. 

 
(2) A Képviselő-testület rendkívüli ülését akkor kell összehívni, ha az előre tervezett idő-

pontban törvényi előírás vagy súlyos önkormányzati érdek miatt a halaszthatatlan döntést 
igénylő eset nem tárgyalható meg. Súlyos önkormányzati érdek különösen az önkormányzat 
vagy bármely intézményének rendkívüli pénzügyi vagy működésbeli helyzete. 
 

(3) A Képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni: 
a) a polgármester, 
b) legalább 3 (három) képviselő, 
c) a Képviselő-testület állandó bizottsága, 
d) a jegyző 

indítványára. 
 

19.§ A 18.§ (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott esetekben a rendkívüli ülés össze-
hívására vonatkozó indítványnak tartalmaznia kell: 

a) a rendkívüli ülés összehívására tett kezdeményezés indokait, továbbá a Képviselő-tes-
tület állandó bizottságának e tárgyban hozott döntését, 

b) a határozat-tervezetet, 
c) az ülés napirendjére, helyére, időpontjára vonatkozó javaslatot, 
d) az indítványozó sajátkezű aláírását. 
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20.§ (1) Rendkívüli ülés összehívására tett indítvány esetén a polgármester köteles gondos-
kodni arról, hogy az ülés az indítvány benyújtásától számított 5 (öt) napon belül megtartható 
legyen. 

 
(2) A rendkívüli ülés összehívására egyebekben a rendes ülés összehívásának szabályait kell 

értelemszerűen alkalmazni. 
 
21.§ (1) A rendkívüli képviselő-testületi ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amire 

az indítvány vonatkozott. 
 
(2) A napirendi pont beterjesztéséről a polgármester gondoskodik, az indítványozó vagy 

képviselője a rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásának és az indítvány napirendre tű-
zésének indokait ismertetheti. 

 
22.§ A rendkívüli ülésre egyebekben a rendes ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 
 

6. A Képviselő-testület ülésének előkészítése 
 

23.§ (1) A Képviselő-testület a döntéseit– a rendkívüli ülés és a szóbeli előterjesztések esetét 
kivéve – a munkatervbe felvett esetben, írásbeli előterjesztések alapján hozza. Az előterjesztés 
tartalmát tekintve: 

a) rendelet-tervezet 
b) határozati javaslat, 
c) beszámoló vagy 
d) tájékoztató 

lehet. 
 

(2) A Képviselő-testület elé döntést igénylő kérdésekben előterjesztés benyújtására jogosult: 
a) a polgármester, 
b) bármely képviselő, 
c) a témakör szerint illetékes bizottság, 
d) a jegyző, 
e) az önkormányzat által fenntartott intézmény, vagy gazdasági társaság vezetője, továbbá 
f) az Önkormányzatot feladat- és hatáskörének teljesítésében segítő szerv képviselője. 

 
(3) Önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhet: 
a) a Képviselő-testület bármely tagja, 
b) a Képviselő-testület bizottságai és 
c) a jegyző. 

 
(4) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki a tervezet tárgya szerint illet-

ékes bizottsággal és a jegyzővel véleményezteti, majd a Képviselő-testület elé terjeszti. 
 
(5) Az önkormányzati rendeletalkotás szükségességében a Képviselő-testület foglal állást. 
 
24.§ (1) Az írásbeli előterjesztéseknek minden esetben meg kell felelni a vonatkozó hatályos 

magyar és helyi jogi szabályozásnak, valamint az Önkormányzat aktuális gazdasági koncepci-
ójának és céljainak. Ennek érdekében az Önkormányzat által fenntartott intézmény vagy gaz-
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dasági társaság vezetőjének előterjesztését a polgármester ellenjegyzi, valamint minden előter-
jesztést törvényességi véleményezésre a jegyzőnek be kell nyújtani a közlés előtt legalább 24 
(huszonnégy) órával. 

 
(2) Az előterjesztőket a feladatuk elvégzése érdekében a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

közreműködésükkel segítik. 
 
25.§ A polgármester kivételesen indokolt esetben a napirendi pont szóbeli előterjesztéséhez 

is hozzájárulhat. Továbbá indokolt esetben az idő rövidségére tekintettel engedélyezheti az 
írásba foglalt előterjesztés és a határozati javaslat ülésen való kézbesítését. 

 
26.§ (1) Az előterjesztéseket a Polgármesteri Hivatal erre a célra felfektetett nyilvántartásába 

(iktatás) be kell vezetni. 
 
(2) Az előterjesztések tartalmi és formai követelményét a 4. melléklet ismerteti. 
 
(3) Jogszabály előírása, vagy a polgármester felkérése alapján az Önkormányzat feladatkörét 

érintő kérdésekben nem önkormányzati szervek vezetői, képviselői is adhatnak tájékoztatást, 
vagy beszámolót terjeszthetnek elő a Képviselő-testület ülésére. 

 
(4) Az előterjesztő az előterjesztés elkészítésére külön előadót jelölhet ki, vagy kérhet fel, 

aki az előterjesztés megtárgyalásán tanácskozási joggal vesz részt. 
 
 

7. Az ülések nyilvánossága 
 

27.§ (1) Az ülések alapvetően nyilvánosak, zárt ülés elrendelésére Magyarország önkor-
mányzatairól szóló törvény rendelkezései irányadók. 

 
(2) A zárt ülésen az SzMSz 16.§ (5) bekezdés a) és c) pontján kívül csak az vehet részt, aki 

a napirendi pont tárgyalásában érintett, vagy az, akit a Képviselő-testület a megtárgyaláshoz 
szükségesnek tart. 
 

(3) A polgármester az ülésen a megjelent állampolgároknak hozzászólási lehetőséget enged-
het, amennyiben az adott napirendhez kapcsolódóan a határozathozatal előtt, vagy az egyebek 
keretén belül szóban kérte. A hozzászólás időtartama 2 (kettő) perc lehet. 
 

 
8. Az ülés napirendje 

 
28.§ (1) Az ülések napirendjéről és azok tárgyalási sorrendjéről a Képviselő-testület egy-

szerű szótöbbséggel határoz. 
 
(2) A polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű képviselő-testületi döntések (határo-

zatok és rendeletek) végrehajtásának állapotáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedések-
ről, eseményekről. A tájékoztató a bejelentések között is megtárgyalható. 
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(3) A lejárt határidejű képviselő-testületi döntések (határozatok és rendeletek) végrehajtásá-
ról a jegyző nyilvántartást vezet. A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról felfekte-
tett nyilvántartás az ülés időpontja, a képviselő-testületi határozat száma, a határozat tárgya, a 
határidő, a felelős és a végrehajtás állapota tartalommal folyamatosan készül. 

 
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a Képviselő-testület a 

bejelentések között tárgyalja meg. 
 
 

9. Sürgősségi indítvány 
 

29.§ (1) A polgármester, a jegyző, a Képviselő-testület állandó bizottsága, vagy bármely 
képviselő javasolhatja a napirend kiegészítését (sürgősségi indítvány). 

 
(2) Az indítványt – a sürgősség tényének rövid indokolásával és az anyag becsatolásával – 

lehetőleg írásban az ülés előtt 24 (huszonnégy) órával kell a polgármesterhez benyújtani. 
 
(3) A sürgősségi indítvány kérdésében a Képviselő-testület a napirend megszavazása előtt, 

minősített többséggel dönt. 
 
(4) Sürgősséggel rendelet-tervezet nem tárgyalható. 
 
(5) A sürgősségi indítvány határozat-tervezetét a képviselők részére lehetőleg az ülés meg-

kezdéséig ki kell osztani. 
 
(6) A sürgősségi indítvány tárgyalása előtt, bármely képviselő indítványára a polgármester 

legalább 5 (öt) perces szünetet köteles elrendelni annak érdekében, hogy az előterjesztést a kép-
viselők áttanulmányozhassák. 

 
(7) Ha a polgármester vagy bármely képviselő ellenzi a sürgősségi indítványt, akkor azt vi-

tára kell bocsátani. Ebben az esetben az indítványozó az írásban benyújtott indokolást szóban 
kiegészítheti. 

 
(8) Ha sürgősségi indítvány tárgya valamely bizottság tárgyalásához és előzetes állásfogla-

lásához kötött, abban is állást kell foglalni, hogy a Képviselő-testület magához vonja az ügyet. 
 
(9) A sürgősségi indítvány elfogadása azt jelenti, hogy azt a Képviselő-testület első napirendi 

pontként tárgyalja. 
 
(10) Ha a Képviselő-testület a sürgősségi indítványt nem fogadja el, arról is dönteni kell, 

hogy az ügyet mikor tárgyalja. 
 
 

10. Napirendi pont tárgyalásának elnapolása 
 

30.§ (1) A polgármester vagy bármelyik képviselő indítványozhatja a napirendi pont tárgya-
lásának elnapolását az adott napirendi pont vitájának lezárásáig. Az előterjesztő véleményének 
kikérését követően a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt, és meghatá-
rozza a napirend tárgyalásának időpontját. 
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(2) Azokat az előterjesztéseket, amelyek tárgyalását a Képviselő-testület elnapolta, vagy 
amelyek tárgyalása határozat-képtelenség miatt maradt el, a következő ülés napirendjének ele-
jére kell felvenni, kivéve, ha az elnapolásról hozott határozatában a Képviselő-testület másként 
döntött. 
 
 

11. Képviselői önálló indítványok 
 

31.§ (1) A munkatervben szereplő, vagy a napirendbe már felvett ügyekkel nem összefüggő, 
képviselői önálló indítványt a polgármesternél kell az ülés napját megelőzően 15 (tizenöt) nap-
pal írásban előterjeszteni azzal, hogy a sürgősséggel előterjesztett önálló indítvány esetében a 
30.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
(2) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az önálló indítványt előterjeszteni kívánó képviselő 

nevét, az indítvány tárgyát, az előterjesztő sajátkezű aláírását. 
 
(3) A Képviselő-testület ülésének napirendjére önálló napirendi pontként felvehető indítvá-

nyokra az előterjesztések tekintetében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Ezek lehetnek: 
a) a rendelet-tervezetek és 
b) határozati javaslatok. 

 
 

12. Interpelláció 
 

32.§ (1) A képviselő a Képviselő-testület ülésén a 
a) polgármestertől, alpolgármestertől, 
b) jegyzőtől, 
c) bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen 

– vagy legkésőbb30 (harminc) napon belül írásban – érdemi választ kell adni. 
 

(2) Az interpellációt legkésőbb a Képviselő-testület ülésén kell bejelenteni. 
 
(3) Az írásban benyújtott interpellációt szóban ki lehet egészíteni. 
 
(4) Sürgős esetben a polgármester engedélyével az ülésen szóbeli interpelláció is előterjeszt-

hető. Ha polgármester az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére, az interpelláció engedé-
lyezéséről a Képviselő-testület vita nélkül határoz. 

 
(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő nyilatkozik. Ha az 

interpelláló képviselő írásban kapott választ, akkor a következő rendes ülésen kell nyilatkoznia 
a válasz elfogadásáról. 

 
(6) Ha az interpellációra adott szóbeli vagy írásbeli választ a képviselő nem fogadja el, a 

Képviselő-testület a válasz elfogadásáról vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Abban az 
esetben, ha a választ a Képviselő-testület sem fogadja el, vizsgálatot rendelhet el, mely esetben 
az interpelláció címzettje köteles az ügyet újra megvizsgálni, és az interpellációt a soron követ-
kező ülésen ismételten megválaszolni. 
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13. Kérdések, észrevételek, tájékoztatók, bejelentések 
 

33.§ (1) A képviselő a testületi ülésen, önkormányzati ügyekben, kérdéssel, vagy észrevé-
tellel fordulhat a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez 
vagy az önkormányzati intézmény vezetőjéhez. Részére a választ legkésőbb 30 (harminc) na-
pon belül írásban meg kell adni. 

 
(2) A kérdést az ülés előtt vagy az ülésen lehet a kérdezetthez előterjeszteni az erre kijelölt 

napirendi pont keretében, vagy ennek hiányában, az ülés végén. 
 
(3) A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül akkor határoz, ha 

a kérdező a választ nem fogadja el. 
 
(4) A képviselő a testületi ülésen közérdekű ügyekről tájékoztatást adhat, vagy bejelentéssel 

élhet. 
 
 

14. Napirend előtti felszólalás 
 

34.§ (1) Napirend előtti felszólalásra a polgármestertől bármelyik képviselő a felszólalás 
tárgyának megjelölésével kérhet engedélyt. 

 
(2) Ha polgármester az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére e tárgyban a Képviselő-

testület felszólalás és vita nélkül határoz. 
 
(3) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 5 (öt) percig tarthat. A felszólaláshoz kapcsoló-

dóan legfeljebb 1 (egy) képviselő 2 (két) percre kaphat szót. 
 
(4) Vitának és határozathozatalnak helye nincs. 
 
 

15. Felszólalás ügyrendi kérdésben 
 

35.§ (1) Az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi javaslatot érdemben 
nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésben bármelyik képviselő 2 (kettő) percre szót 
kérhet és javaslatot tehet. (Ügyrendi javaslat) 

 
(2) Az ügyrendi javaslat elhangzása után ehhez felszólalásra jelentkezőknek legfeljebb 2 

(kettő) perces hozzászólás engedélyezhető. Egyébként a Képviselő-testület a javaslat felett vita 
nélkül határoz. 

 
 

16. A Képviselő-testület tanácskozási rendje és annak fenntartása 
 

36.§ (1) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselők több 
mint a fele, négy fő jelen van. 

 
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozat-

képtelen. A határozatképtelen képviselő-testületi ülést 8 (nyolc) napon belül ugyanazon napi-
rendek megtárgyalására újra össze kell hívni. 
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(3) A Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vesznek részt: 
a) a jegyző, 
b) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységének vezetője az előterjesztést érintően, 
c) a meghívottak (tevékenységi körükbe tartozó kérdésben), 
d) a CNÖ képviselője a nemzetiséget érintő napirend tárgyalásán. 
 

(4) A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén a helyettesí-
tésre vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy az alpolgármester és az Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottság elnökének egyidejű akadályoztatása esetén az ülést a jelenlévő legidősebb kép-
viselő (korelnök) vezeti. 

 
(4a) Amennyiben a már összehívott testületi ülésen valamely napirendi pont kapcsán mind 

a polgármesterrel, mind az alpolgármesterrel szemben kizárási ok merül fel, a Képviselő-testü-
let az adott napirendi pontot a korelnök vezetésével tárgyalja. 

 
(5) A polgármester: 

a) megnyitja az ülést; 
b) megállapítja a határozatképességet, számba veszi a távollévőket, és ismerteti a 

bejelentett távollét okát; 
c) felszólalás engedélyezése, vagy megtagadása; 
d) napirend előtti és ügyrendi kérdésben történő felszólalás engedélyezése; 
e) általános vitavezetési feladatai: 

ea) napirendi pontonként a vita megnyitása és berekesztése, 
eb) szó megadása, megtagadása, 

f) határozathozatallal kapcsolatos feladatai: 
fa) szavazás elrendelése, 
fb) a szavazás eredményének megállapítása, 
fc) a határozat kimondása. 

g) félbeszakíthatja az ülést és tárgyalási szünetet rendelhet el; 
h) bezárja az ülést; 
i) biztosítja az ülés rendjét. 

 
(6) Az egyéb meghívottak és a hallgatóság a számukra kijelölt helyről szólalnak fel. 
 

37.§ (1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. 
 
(2) Ha a képviselő felszólalása során a Képviselő-testület vagy bármely személy tekintélyét, 

személyiségi jogait megsérti, vagy a Képviselő-testület tagjait sértő kifejezést használ, vagy az 
SzMSz-nek a tanácskozás rendjére és a szavazás szabályaira vonatkozó előírásait megszegi, a 
polgármester rendre utasítja. 
 

 (3) Ha nem képviselő a rendet sértő, akkor a második rendreutasításkor fel kell szólítani a 
terem elhagyására. 

 
(4) A polgármester egyéb rendfenntartási eszközei: 

a) a szó megtagadása, megvonása, 
b) a tárgyra térésre felszólítás, 
c) a vita berekesztése és a szavazás elrendelése, 
d) a napirend elnapolása, 
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e) az ülés félbeszakítása. 
 
(5) Akitől a szót megvonták ugyanazon napirendi pont keretében nem szólalhat fel újra. 
 
(6) A polgármester rendfenntartás keretében tett intézkedései ellen viszontválasznak nincs 

helye. 
 
 

17. Az ülés félbeszakítása 
 

38.§ Ha a Képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folyta-
tását lehetetlenné teszi, a polgármester az ülést félbeszakíthatja. Ha a polgármester nem talál 
meghallgatásra, elhagyja a székét, az ülés ezzel félbeszakad. Az ülés a polgármesteri összehí-
vásra folytatódik. 
 
 

18. Személyes érintettség 
 

39.§ (1) A képviselő köteles a napirendi pont előtt – hozzátartozójára is kiterjedően – sze-
mélyes érintettségét bejelenteni. 

 
(2) Személyes érintettségnek minősül különösen, ha a képviselő vagy hozzátartozója gazda-

sági társaságban tisztségviselőként, felügyelőbizottsági tagként, tulajdonosként való részvétel 
útján a képviselő-testületi döntés kedvezményezettje, továbbá ha érdekelt: 

a) önkormányzati vagyon tulajdonjogának, tartós használatának, hasznosításának meg-
szerzésében, 

b) az önkormányzat által kiírt pályázat útján vagy anélkül történő vállalkozási jellegű meg-
bízás szervezésében, 

c) a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó személyi döntések meghozatalban. 
 

(3) A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei teljes egészében a mu-
lasztó képviselőt terheli. 
 

39/A.§ (1) Amennyiben a polgármester tudomást szerez arról, hogy valamely képviselő a 
Mötv. rendelkezéseivel ellentétesen a napirend tárgyalása során nem jelentette be személyes 
érintettségét, és a mulasztásra, valamint a mulasztás megállapítására ugyanazon ülésen kerül 
sor, akkor a polgármester megállapítja a mulasztás tényét és az érintett napirendről ismételt 
szavazást rendel el. Az ismételt szavazást megelőzően a személyes érintett kizárásáról a Mötv. 
szerint dönteni kell. 

 
(2) Ha a polgármester a Képviselő-testület ülését követően szerez tudomást az érintett kép-

viselő mulasztásáról, akkor a Képviselő-testület soron következő ülésén bejelenti a mulasztás 
tényét, és egyidejűleg a személyes érintettséggel kapcsolatos ügy ismételt napirendre vételére 
tesz javaslatot. Az ügy napirendre vételéről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. 

 
(3) A polgármester a mulasztással érintett képviselőt az (1) és (2) bekezdésben meghatáro-

zottak mellett az eset súlyától függően 
a) figyelmezteti, hogy a jövőben tartózkodjon a törvénysértés elkövetésétől, vagy  
b) különösen súlyos vagy ismétlődő esetben illetménye 25%-ának legfeljebb hat havi meg-

vonására tesz javaslatot. 
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(4) A személyes érintettséggel kapcsolatos ügy különösen súlyosnak minősül, ha 
a) a képviselő vagy hozzátartozója a Képviselő-testület vagy bizottság döntése következté-

ben vagyoni értékű jog, ingatlan vagy 500 ezer forint feletti értékű ingó tulajdonjogát szerzi 
meg, vagy a használatába kerül; 

b) a képviselő vagy a hozzátartozója vezetői kinevezést kap. 
 
(5) A (3) bekezdés b) pont szerinti javaslatról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel 

dönt. 
 
(6) Amennyiben a bizottság elnöke tudomást szerez arról, hogy valamely bizottsági tag a 

Mötv. rendelkezéseivel ellentétesen a napirend tárgyalása során nem jelentette be személyes 
érintettségét, akkor az (1)-(4) bekezdések szerinti eljárást kell lefolytatni. 
 
 

19. Az előterjesztés tárgyalásának részletes vitavezetési szabályai 
 

40.§ A polgármester egymás után az elfogadott sorrendben napirendi pontonként nyitja meg 
az előterjesztések tárgyalását. A következő napirendre akkor lehet áttérni, ha az előző napirend 
tárgyalása döntéssel, elnapolással befejeződött, vagy a polgármester lezárta a vitát. 

 
41.§ (1) A polgármester napirend tárgyalásának megnyitása után megadja a szót az előter-

jesztőnek, amennyiben nem saját maga az, majd az előadónak, amely esetben ők az előterjesz-
téshez szóbeli kiegészítést kívánnak fűzni. Az előterjesztő az előterjesztést a vita lezárásáig 
módosíthatja, visszavonhatja, vagy átdolgozásra visszakérheti. 

 
(2) A képviselők az előterjesztőhöz, az előadóhoz, az adott előterjesztés tárgyalására meg-

hívott szakértőhöz kérdést intézhetnek, akik kötelesek a válaszadásra. 
 
(3) A polgármester vagy az ő döntése szerint a Képviselő-testület bizottságának elnöke is-

merteti a polgármester által a bizottság részére kiadott, továbbá a munkatervben meghatározott 
előterjesztésekkel kapcsolatos – kisebbségi véleményt és a szavazati arányt is tartalmazó – bi-
zottsági ajánlást, a bizottság esetleges módosító javaslatát. 

 
(4) Az előterjesztéshez módosító javaslatot bármely települési képviselő, a Képviselő-testü-

let állandó bizottsága, a polgármester és a jegyző nyújthatnak be. A módosító javaslatot indo-
kolni kell. 

 
(5) Ha az előterjesztés rendelet vagy határozat módosítására irányul, akkor a módosító ja-

vaslat nem terjedhet ki a rendelet és a határozat előterjesztéssel nem érintett részeire, kivéve, 
ha ez a szabályszerű módosító javaslat tartalma miatt nyilvánvalóan szükséges. 

 
(6) A módosító javaslat benyújtója módosító javaslatát a vita lezárásáig megváltoztathatja, 

vagy visszavonhatja. 
 
(7) A bizottsági javaslat elhangzása után a polgármester csak abban az esetben nyitja meg a 

napirend vitáját, ha az előterjesztéshez képest új adat, tény vagy körülmény merül fel. 
 
(8) Új adatnak, ténynek, körülménynek minősül különösen: 

a) ha az előterjesztő az előterjesztést szóban vagy írásban kiegészítette, módosította; 
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b) ha a bizottság azért nem ajánlja az előterjesztés elfogadását, mert szavazategyenlőség 
volt vagy a szavazás más okból eredménytelen volt. 
 
(9) Ha a polgármester szavazás megkezdésére irányuló intézkedését bármely képviselő ki-

fogásolja, a Képviselő-testület a kérdésben vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. A meg-
nyitott vita lezárásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 
(10) Ha bármely okból a napirendi pontban nem volt bizottsági tárgyalás a polgármester 

megnyitja a napirend vitáját, kivéve, ha 
a) az ügy vitát nem igénylő, egyszerű szavazással eldöntendő kérdést tartalmaz, vagy 
b) az ügy korábbi testületi ülésen megvitatásra került. 

 
(11) A hozzászólásra jelentkezőknek a polgármester a jelentkezés sorrendjében adja meg a 

szót. 
 
(12) A polgármester – indokolt esetben – a képviselő további felszólalásának (kérdés felte-

vése, hozzászólás a vitában) engedélyezését megtagadhatja. Ilyen esetben a képviselő a Képvi-
selő-testülettől kérheti a felszólalás engedélyezését. A Képviselő-testület e tárgyban vita nélkül 
határoz. 

 
(13) A polgármester indokolt esetben, a hozzászólások időtartamát korlátozhatja, valamint 

kezdeményezheti a napirend vitájának időbeli korlátozását. Ez utóbbiról a Képviselő-testület 
vita nélkül határoz. 

 
(14) A képviselők kivételével a tanácskozási joggal rendelkezők a napirendi pont vitája so-

rán – a jegyzőt kivéve – legfeljebb 1 (egy) alkalommal, legfeljebb 3 (három) perc időtartamban 
szólalhatnak fel. 

 
(15) A képviselők a napirendi pont vitája során legfeljebb 2 (két) alkalommal, legfeljebb 5 

(öt) perc időtartamban szólalhatnak fel. 
 
(16) Az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeret – a költségvetés kivételével – ma-

ximum 1 (egy) óra időtartam. A költségvetés tárgyalására a gazdálkodás szabályai irányadók. 
 
(17) Az előterjesztőt vagy az előadót megilleti a zárszó joga. 

 
 

20. A vita lezárása 
 

42.§ (1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja. 
 
(2) Az előterjesztő, vagy bármelyik képviselő is javasolhatja a vita lezárását. A Képviselő-

testület e kérdésben vita nélkül egyszerű többséggel határoz. A vita lezárása esetén az, aki hoz-
zászólási szándékát a lezárásra vonatkozó javaslat elhangzása előtt jelezte, még szót kaphat. 

 
 

21. Határozathozatal, rendeletalkotás 
 

43.§ (1) A Képviselő-testület által megalkotandó rendeletek és meghozott határozatok szem-
pontjából minősített többség szükséges a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
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évi CLXXXIX. törvényben, valamint más törvényben és önkormányzati rendeletben meghatá-
rozott ügyekben, valamint az önkormányzat vagyonával kapcsolatos ügyekben. 

 
(2) Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Szavazategyenlőség 

akkor áll fenn, ha: 
a) nyílt szavazásnál az „igen” szavazatok száma megegyezik a nem szavazatok számával; 
b) titkos szavazásnál a javaslat mellett és ellen leadott szavazatok száma megegyezik. 

 
44.§ (1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet a helyben 

szokásos módon történő közzététellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az alábbi szabá-
lyok figyelembe vételével: 

a) A rendelet-tervezetet, úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és 
hatálybalépéséhez igazodóan elegendő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi 
megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez. 

b) A társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzé tett tervezetről, a honlapon 
megadott elektronikus levélcímen, hivatali címre küldött levélben bárki véleményt 
nyilváníthat, továbbá hivatali időben, a megadott telefonszámon, vagy a kijelölt 
ügyintézőnél személyesen is előadhatja javaslatát, elmondhatja véleményét. A telefonon, 
vagy személyes megjelenés útján történt véleménynyilvánításról feljegyzést kell készíteni. 

c) A névtelenül beérkezett véleményeket, azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. 
d) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított (6) hat hónapig nem lehet a 

honlapról eltávolítani. A beérkezett vélemények, a véleményezők neve, e-mail címe 
legfeljebb a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 6 (hat) hónapig kezelhetők. 
 
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani  

a) a fizetési kötelezettségekről, 
b) az állami támogatásokról, 
c) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, 
d) a Képviselő-testület és szerveinek szerzeti és működési szabályait meghatározó 
e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos 

önkormányzati rendelet-tervezetet, továbbá 
f) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, 

valamint 
g) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű 

jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz. 
 

(3) Az előterjesztés készítője a beérkezett véleményekről érdemi összefoglalót készít, ame-
lyet ismertetni kell a Képviselő-testülettel. 
 

(4) Az összefoglaló értelmében a Képviselő-testület dönt a rendelet-tervezet módosításáról 
vagy kiegészítéséről, vagy a javaslatot elveti. 
 

(5) Nem kell figyelembe venni: 
a)  a névtelenül beérkezett véleményeket, 
b)  az előterjesztés tárgyához közvetlenül nem kapcsolódó véleményeket, 
c)  Azokat a véleményeket, amelyek a becsület csorbítására alkalmasak. 

 
45.§ A rendelet- és határozat-tervezeteket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezi. 
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46..§ Választás, kinevezés esetén a Képviselő-testület a jelölt legfeljebb 5 (öt) perc időtar-

tamú meghallgatása után vita nélkül határoz. 
 
 

22. A szavazás rendje 
 

47.§ (1) A Képviselő-testület a vita lezárása után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz. 
 

 (2) A Képviselő-testület először – előterjesztésük sorrendjében – a módosító javaslatról, 
majd a rendeleti vagy határozati javaslat egészéről dönt. Bármely képviselő a módosító indít-
ványok szavazási sorrendjének megváltoztatását kezdeményezheti. A javaslatról a Képviselő-
testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. A több változatban előterjesztett javaslatokról az 
előterjesztés sorrendjének megfelelően kell szavazni. Amennyiben a módosító javaslat az elő-
terjesztés egy részére irányul, akkor a legtöbb szavazatot kapó javaslattal kell az előterjesztést 
szavazásra bocsátani. Amennyiben a módosító javaslat az egész előterjesztést érinti, akkor a 
legtöbb szavazatot kapó javaslat eredményez döntést. 
 

48.§ (1) Szavazni személyesen kell. 
 

(2) A szavazás nyílt, titkos vagy névszerinti lehet azzal, hogy ügyrendi kérdésben név sze-
rinti szavazást nem lehet tartani. 

 
(3) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. 
 
(4) A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester gondoskodik. Ha a szavazás eredménye 

felöl kétség merül fel, vagy valamelyik képviselő kéri, a polgármester köteles a szavazást meg-
ismételni. A napirendi pont végszavazása után a részszavazások (pl. módosító indítványok ese-
tében) nem ismételhetők meg. 

 
49.§ (1) A név szerinti szavazást bármely képviselő javasolhatja a szavazás megkezdése 

előtt. E kérdésben a Képviselő-testület – vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
 

(2) Névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC-sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. 
A képviselők jól érthetően és hangosan „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. 
A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás ered-
ményét – a névsorral együtt – átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester 
hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
 

50.§ (1) Titkos szavazásra bármely képviselő javaslatot tehet. A javaslatról a Képviselő-
testület minősített többséggel határoz. 

 
(2) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével, egy a szavazáshoz 

biztosított külön helyiségben történik. 
 
(3) A szavazás lebonyolítására a Képviselő-testület a képviselők közül 3 (három) tagú – el-

nök és kettő tag – szavazatszámláló bizottságot választ. 
 
(4) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és 

érvénytelen szavazatok számát és a szavazásról jegyzőkönyvet készít. 
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(5) A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyve tartalmazza: 
a. a szavazás tárgyát, helyét, napját, kezdetének és befejezésének időpontját, 
b. a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét, 
c. a szavazás során felmerült, jogi jelentőséggel bíró körülményeket, 
d. a szavazás során tett megállapításait és a hozott határozatait, 
e. a szavazás eredményét. 
 

(6) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírják. 
 
(7) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a Képviselő-testületnek – a jegyzőkönyv 

ismertetésével – jelentést tesz, amelynek elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbb-
séggel határoz. 

 
51.§ Titkos szavazással lebonyolított választás, kinevezés, megbízás és kitüntetés adomá-

nyozása esetén, – amennyiben 2-nél (kettőnél) több jelölt van és a jelöltek egyike sem kapja 
meg a szükséges szavazatot, – a 2 (kettő) legtöbb szavazatot kapott jelöltre ismételt szavazást 
kell tartani. 
 
 

23. A Képviselő-testület döntései és azok jelölése, kihirdetése 
 

52.§ (1) A Képviselő-testület által hozott határozatokat és rendeleteket a naptári év elejétől 
kezdődően, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. Nem kell sorszámmal ellátott, 
alakszerű határozatba foglalni az ügyrendi jellegű döntéseket, de a döntést és a szavazás szám-
szerű eredményét a jegyzőkönyvben ilyen esetben is rögzíteni kell. 
 

(2) Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és a hatályos önkormányzati rendeletek mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. 

 
(3) Az önkormányzati rendeletetek a megalkotástól számított három napon belül a jegyző 

által a helyben szokásos módon kerülnek kihirdetésre, a Polgármesteri Hivatali hirdetőtáblán 
történő kifüggesztéssel. 
 

 (4) A határozatok jelölése a következőképpen történik: 
a) a határozat száma, 
b) zárójelben a határozathozatal időpontja (hónap római számmal, nap arab számmal), 
c) a határozat rövidítése: Kth. 

 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

…./….. év (…hó … nap) Kth. számú határozata 
…………………………….. (ról/ről) tárgyban 

(1/2013.(III.27.)Kth.) 
 

(5) A jegyző az önkormányzati rendeleteket és a Képviselő-testület határozatait megküldi: 
a) a Képviselő-testület tagjainak, valamint 
b) az azokat alkalmazó belső szervezeti egységek vezetőinek és 
c) külső jogalkalmazó szerveknek. 
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(6) A jegyző az önkormányzati rendeleteket három napon belül elektronikusan és papír ala-
pon megküldi továbbá: 

a) a törvényességi felügyeletet gyakorló szervhez; 
b) jogszabályban előírtak esetén a szaktárca szerinti hivatalos lapnak. 

 
(7) A jegyző az önkormányzati rendeletet három napon belül közzéteszi továbbá a település 

honlapján. 
 
(8) A jegyző az önkormányzati rendeletet kifüggeszti továbbá 

a) Tiszaalpár Nagyközség Újfalui településrészen, az orvosi rendelő közelében, 
b) az Integrál Zrt. ABC üzlete előtt felállított hirdetőtáblán. 

 
(9) Az önkormányzati rendeletek és a Képviselő-testület határozatai – munkaidőben – a Pol-

gármesteri Hivatalban megtekinthetők. 
 
 

24. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 
 

53.§ (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a Magyarország 
önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza a jegyzőkönyvvezető nevét. 

 
(2) A jegyzőkönyvben hozzászólás, vélemény szó szerint csak akkor rögzíthető, ha azt az 

ülésen kérik. 
 
(3) A jegyzőkönyv mellékleteként kell kezelni: 
a) az ülés meghívóját, 
b) az írásos előterjesztéseket, rendelet- és határozattervezeteket, 
c) a képviselő írásban benyújtott hozzászólását, 
d) írásban előterjesztett határozati javaslat, rendelet-tervezet módosítására vonatkozó ja-

vaslat szövegét, 
e) név szerinti vagy titkos szavazás esetén az erről készült külön jegyzőkönyvet, 
f) a Képviselő-testülethez írt és megtárgyalt állampolgári bejelentéseket, 
g) a jelenléti ívet. 

 
(4) A jegyzőkönyv elkészítéséről írásban készült jegyzet és hangfelvétel alapján a jegyző - 

jegyzőkönyv-vezető útján - gondoskodik.  
 
(5) A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. Az ülést 

követő 15 (tizenöt) napon belül a jegyző gondoskodik a jegyzőkönyv törvényességi ellenőrzé-
séért felelős szerv részére való megküldésről és az Önkormányzat honlapján való közzétételé-
ről. 

 
(6) Az érdeklődők – munkaidőben – a Polgármesteri Hivatalban betekinthetnek a Képviselő-

testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A nyílt ülés jegyzőkönyvét papíralapon 
a Polgármesteri Hivatalban és a Községi Könyvtárban elektronikus formában lehet megtekin-
teni. 

 
(7) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet elkülönített biztonságos he-

lyen kell őrizni. 
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III. Fejezet 
A LAKOSSÁGI FÓRUMOK RENDJE 

 
 

1. Közmeghallgatás 
 

54.§ (1) A Képviselő-testület évente 1 (egy) alkalommal, előre meghirdetett közmeghallga-
tás keretében lehetővé teszi választó-polgárok, helyben érdekelt közösségek, társadalmi szer-
vezetek képviselői részére, hogy közvetlenül terjesszék elő közérdekű kérdéseiket, kezdemé-
nyezéseiket, javaslatokat tegyenek. 

 
(2) A közmeghallgatás idejéről, helyéről, valamint a községpolitikai fórum tárgyáról a la-

kosságot, legalább 15 (tizenöt) nappal korábban, a média útján is tájékoztatni kell. 
 
(3) A közmeghallgatás összehívására és lefolytatására az SzMSz ülésre vonatkozó szabályait 

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy 
a) a közmeghallgatáson felszólalhatnak: 
b) a település lakói, 
c) a helyben működő vagy érdekelt szervezetek képviselői, valamint 
d) az üdülőtulajdonnal rendelkező állampolgárok. 
e) A felszólalás tárgyköre vagy közérdekű kérdés vagy javaslat lehet. Egyedi hatósági 

ügyekben a polgármester nem adhat szót, és aki ilyet akar előterjeszteni, attól a szót meg 
kell vonni. 

f) A felszólalás egyenként nem haladhatja meg a 3 (három) percet. 
 

(4) A közmeghallgatások értékeléséről, a szükséges intézkedésekről a lakosságot a helyben 
szokásos módon kell tájékoztatni. 
 

(5) A közmeghallgatásról az ülés jegyzőkönyvezésére vonatkozó szabályok szerint jegyző-
könyv készül. 
 
 

2. Lakossági Fórum 
 

55.§ (1) A Képviselő-testület a munkájáról és terveiről, az éves költségvetésről, a lakosságot 
érintő kérdésekről és a képviselők tevékenységéről való lakossági tájékoztatás érdekében, va-
lamint az éves munkatervében külön meghatározott döntések előkészítésébe történő bevonás 
érdekében lakossági fórumot hívhat össze. Kötelező a fórum összehívása, ha azt a választópol-
gárok legalább 1 %-a (egy százaléka) kéri. 

 
(2) A lakossági fórum összehívásának helyét és időpontját a Képviselő-testület határozza 

meg oly módon, hogy tárgyáról a lakosságot, legalább 15 (tizenöt) nappal korábban, a média 
útján is tájékoztatni kell. 

 
(3) A lakossági fórum előkészítése, összehívása és vezetése a polgármester feladata. 
 
(4) A döntések előkészítése céljából megtartott lakossági fórum állásfoglalását, az elhang-

zott kisebbségi vélemények lényegét és az elhangzott javaslatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni 
az ülés jegyzőkönyvezésére vonatkozó szabályok szerint, és a jegyzőkönyvet a Képviselő-tes-
tület előterjesztéséhez kell csatolni. 
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(5) A lakossági fórumokon elhangzott javaslatokat a polgármester előterjesztése alapján a 

Képviselő-testület megtárgyalja, és indokolt esetben a további intézkedések iránt döntést hoz. 
 
 
 

IV. fejezet 
A TÁRSULÁS 

 
 

56.§ Az önkormányzatok által önkéntesen létrehozott jogi személyiségű társulások műkö-
désének részletes szabályait a részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek írásbeli meg-
állapodása és egyéb – a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal szabályzatai 
rögzítik. 
 

 
V. Fejezet 

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE 
 
 

1. Az önkormányzat vagyona és gazdálkodása 
 

57.§ (1) Az Önkormányzat vagyona a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, a tele-
pülés fejlődésének elősegítését szolgálja. 

 
(2) Az önkormányzat vagyonára és a vagyongazdálkodásra vonatkozó részletes szabályokat 

a törvényi keretek között és felhatalmazásával külön önkormányzati rendeletben határozza meg 
a Képviselő-testület. 

 
(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit és szabályait a Képviselő-testület 

az éves költségvetési rendeletben, és a törvényi keretek között és felhatalmazásával külön ön-
kormányzati rendeletben határozza meg. 
 

(4) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálko-
dás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 
 

(5) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
 

2. Az önkormányzat gazdasági programja és költségvetése 
 

58.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdasági programját ciklusonként, költség-
vetését évente – munkaterv szerinti rendes ülésen – határozza meg. 

 
(2) A gazdasági program a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meg-

haladó időszakra szól. A gazdasági program az Önkormányzat részére helyi szinten meghatá-
rozza mindazon célkitűzéseket, feladatokat amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhang-
ban a helyi társadalmi, önkormányzati, gazdasági adottságok átfogó figyelembe vételével – a 
járás területfejlesztési koncepciójához illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező 
és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálja. A gazdasági program tartalmazza 
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különösen a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a tele-
pülésfejlesztési, az adó célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosításának, színvonalának 
javítására vonatkozó megoldásokat, célkitűzéseket. 

 
(3) A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a 

finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény hatá-
rozza meg. 
 

(4) A költségvetési rendelet elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, és a pol-
gármester terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 
(5) A zárszámadási rendelet-tervezetnek előkészítésére és előterjesztésére a (5) bekezdésben 

előírt szabályok az irányadók azzal az eltéréssel, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottságnak kötelező megtárgyalni. 
 
 

3. Ellenőrzés 
 

59.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének szabályait a Mötv. és a kapcsolódó 
jogszabályok rögzítik. 

 
(2) Az Önkormányzat a belső pénzügyi ellenőrzését a jogszabályok szerinti folyamatba épí-

tett, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belső ellenőrzés útján biztosítja. 
 
(3) Az Önkormányzat a felügyelete alá tartozó intézményeinek belső pénzügyi ellenőrzését, 

valamint a költségvetési szervek függetlenített belső ellenőrzését megállapodás alapján láttatja 
el. 

 
(4) A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága által a 

lefolytatott ellenőrzéshez köteles a szükséges szakmai és ügyviteli segítséget megadni. 
 
(5) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – egyebek között – az Önkormányzatnál és intézmé-

nyeinél: 
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 

beszámoló tervezeteit; 
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevétel alakulását, különös tekintettel a saját bevéte-

lekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt elő-
idéző okokat; 

c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénz-
kezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését. 

 
(6) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a Kép-

viselő-testülettel. Ha a Képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizs-
gálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszéknek. 
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VI. Fejezet 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEINEK, TAGJAINAK JOGÁLLÁSA 

 
 

1. A települési képviselő jogállása 
 

60.§ (1) A képviselő – tevékenysége során – hivatalos személyként jár el. 
 

(2) A képviselőt a helyi önkormányzatokról és a helyi önkormányzati képviselők jogállásá-
nak egyes kérdéseiről szóló törvényben és az SzMSz-ben rögzített jogok és kötelességek illetik 
meg, illetve terhelik. 
 

(3) Ha a képviselő naptári éven belül a Képviselő-testület 3 (három) rendes üléséről távol 
marad, a polgármester köteles őt írásban felszólítani az üléseken való részvételre. 
 

(4) A vagyonnyilatkozatokat az Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. 
A képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvántartásának, kezelésének és ellenőrzé-
sének szabályait az 5. melléklet tartalmazza. 

 
(5) A helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló törvényi szabályok szerint az ösz-

szeférhetetlenség megállapítására vonatkozó kezdeményezés kivizsgálása az Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottság feladata. 

 
(6) A Képviselő-testület ülésén az ülést levezető polgármesterre, alpolgármesterre vagy más 

képviselőre, a bizottsági ülések során a bizottság elnökére hárul a titokvédelem biztosítása. 
 
 

2. A Képviselő-testület bizottságai 
 

61.§ (1) A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szer-
vezésére és ellenőrzésére állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre azzal, hogy ideiglenes 
bizottságot a Képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátására alakít. Az ideiglenes 
bizottság az adott feladat ellátását követően beszámol a Képviselő-testületnek. A beszámoló 
elfogadásával az ideiglenes bizottság megszűnik. 

 
 (2) A Képviselő-testület – a törvény keretei között – döntési jogot adhat bizottságának, ame-

lyet bármikor visszavonhat. 
 
(3) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell meg-

választani. A polgármester, az alpolgármester, a Polgármesteri Hivatal dolgozója nem lehet a 
bizottság elnöke vagy tagja. 

 
(4) Egy képviselő több bizottság tagjának is megválasztható, elnöki tisztséget azonban csak 

egy bizottságban láthat el. 
 
(5) A bizottságok elnökére, elnökhelyettesére, tagjaira bármely képviselő és a polgármester 

tehet javaslatot. Nem képviselő tagjaira javaslatot tehetnek a képviselők, a polgármester, a 
jegyző, az önkormányzat intézmények közösségei, a település területén működő szervezetek 
(pártok, egyesületek), valamint a CNÖ. 

 



26 

 

(6) A bizottság nem képviselő-testületi tagjainak, a bizottság feladatköre szerinti jelentősebb 
szervezet képviselőjét, szakemberét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybeve-
vők képviselőjét, a terület szakértőjét célszerű megválasztani. 

 
(7) A bizottság nem képviselő tagja a megválasztását követően köteles esküt tenni a Képvi-

selő-testület előtt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint. 
Az eskü letételéig a bizottság tagja nem gyakorolhatja jogait. 

 
(8) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjai az Mötv-ben és az SzMSz-ben 

foglalt szabályok szerint vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. 
 
(9) A bizottságok feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a Képviselő-testü-

let döntéseinek az előkészítésére és végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatali 
tevékenységben a Képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati ér-
dek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését 
kezdeményezheti. 

 
(10) Az állandó bizottságok azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. A bizott-

ságok főbb feladatai: 
a) döntenek a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben, 
b) előkészítik és véleményezik a képviselő-testületi előterjesztéseket, 
c) szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását, a rendeletek hatályosulását, 
d) állást foglalnak a feladatkörükhöz kapcsolódó rendelet-tervezetek, fejlesztési progra-

mok kérdésében, 
e) ellátják azokat a feladatköröket, amelyeket az Mötv. vagy más törvény hatáskörükbe 

utal, valamint azokat, amelyekkel a Képviselő-testület megbízza, vagy amire felkéri. 
 

(11) A bizottság tagjai: 
a) szavazati joggal vesznek részt a bizottsági üléseken, 
b) a döntések előkészítésében, 
c) javasolhatják a témakörök napirendre tűzését, 
d) részt vesznek az ellenőrzésekben, 
e) a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást kérhetnek, 
f) megbízás alapján képviselik a bizottságot. 

 
(12) A bizottság elnökének feladatai különösen: 
a) a döntéshozatalt követően ismerteti a bizottság határozatát Képviselő-testület ülésén, 
b) kiadmányozza a bizottság döntéseit, 
c) ellenőrzi a bizottság határozatainak végrehajtását. 
d) a ciklus utolsó képviselő-testületi ülésén beszámol a Képviselő-testületnek a bizottság 

és a saját - megválasztása óta végzett - tevékenységéről. 
 

(13) A bizottságok nem képviselő tagjait a képviselőkkel azonos jogosítványok illetik meg. 
 
(14) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes 

a Képviselő-testület rendeletével, határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüg-
gesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

 
(15) A bizottságot össze kell hívni: 

a) a Képviselő-testület döntése alapján, vagy 
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b) a polgármester indítványára. 
 
(16) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot 

megőrizni. 
 
62.§ (1) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre: Pénzügyi és Gaz-

dasági Bizottság.  
 
(2) A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjainak számát 7 főben hatá-

rozza meg. 
 
63.§ A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékét – a jogszabályok 

keretei között – a 6. melléklet tartalmazza. 
 

 
3. A bizottság működésének általános szabályai 

 
64.§ (1) A Képviselő-testület az állandó és ideiglenes bizottságai működésének általános 

szabályait – a törvény keretei között – az SzMSz-ben szabályozza. 
 
(2) A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére 

és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság 
üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegy-
zőkönyvet a bizottság elnöke és 1 (egy) tagja írja alá. A jegyző 15 (tizenöt) napon belül köteles 
a jegyzőkönyvet megküldeni a törvényességi felügyeletet gyakorló szervnek. 

 
(3) A bizottságok munkájuk segítése érdekében folyamatosan, vagy egy meghatározott célra 

tanácsadókat, szakértőket kérhetnek fel. A tanácsadók munkájukat fizetés, költségtérítés nélkül 
végzik. A szakértők díjazását önkormányzati döntéssel biztosított keretből, vagy pályázat útján 
elnyert összegből lehet biztosítani. 
 

(4) A bizottság ülését az elnök vezeti. Az elnök távolléte, tartós akadályoztatása vagy külön 
felkérésre az általa felkért bizottsági képviselő tag gyakorolja az ülés vezetés jogkörét. Megbí-
zás hiányában a bizottság dönt az elnök helyettesítéséről. 

 
(5) Két vagy több (állandó és ideiglenes) bizottság együttes ülést is tarthat. Ilyen esetben a 

tanácskozást a bizottsági elnökök megegyezése szerinti bizottság elnöke vezeti, de a határoza-
tokat a bizottságok külön-külön szavazással hozzák meg. 

 
(6) A nyilvános bizottsági ülés időpontjáról és helyéről a település lakosságát a meghívónak 

a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével kell értesíteni, és lehetőség 
szerint a média útján meg kell jelentetni. 

 
(7) Az ideiglenes bizottsági ülésen állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, a 

jegyző és az aljegyző, továbbá a Képviselő-testület állandó bizottságának elnöke, az erre igényt 
tartó képviselő, valamint a bizottság tanácsadója. 
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(8) A Polgármesteri Hivatal titkárságát a bizottsági ülés időpontjáról és napirendjéről értesí-
teni kell, aki ezt nyilvántartásba veszi, továbbá a szükséges ügyviteli előkészületekben közre-
működik. A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A 
Polgármesteri Hivatal vezetői a bizottságok munkájának eredményességét rendszeres tájékoz-
tatással, személyi és tárgyi feltételek biztosításával segítik elő. 
 

(9) A bizottság azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben azt a Mötv. kötelezővé teszi, 
vagy megengedi. A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott titkot megőrizni. 

 
(10) A bizottsági ülések anyagát a Polgármesteri Hivatal az ülést megelőzően legalább 5 (öt) 

nappal kézbesíti a Képviselő-testület ülésének előkészítésére vonatkozó szabályok szerint a 
meghívottaknak azzal, hogy minden bizottsági tag számára a tárgyalandó napirendek teljes elő-
terjesztését kell kézbesíteni. 

 
(11) A bizottság zárt és nyílt üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott 

felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint – külön kérésre – a kisebbségi véle-
ményeket tartalmazza. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és a megjelentek által aláírt 
jelenléti ívet, vagy annak másolatát. A bizottság munkáját a jegyző által kijelölt jegyzőkönyv-
vezető segíti. Az önkormányzati hatósági ügyben hozott egyedi határozatok a jegyzőkönyv 
mellékletét képezik. 
 

(12) A bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza. 
 
(13) A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Jogszabályban 

meghatározott esetben, a döntéshez a megválasztott bizottsági tagok több mint felének szava-
zata szükséges. 

 
(14) A szavazás után a bizottság kisebbségben maradó tagjai bejelenthetik, hogy kisebbségi 

véleményt terjesztenek elő. A kisebbségi véleményt a Képviselő-testület ülésén a bizottság 
többségi véleményének ismertetése után, a kisebbségi álláspontot képviselő bizottsági tagok 
által maguk közül választott előadó ismerteti. 

 
(15) A bizottság határozatainak megjelölése: 

 
…………………………………….. Bizottság 

…./….. év (…hó … nap) határozata 
…………………………….. (ról/ről) tárgyban 

 
65.§ (1) A bizottság tagja köteles a bizottság ülésén részt venni. 
 
(2) Ha a bizottság tagja a rendes bizottsági ülésekről naptári éven belül 3 (három) alkalom-

mal hiányzott, a bizottság elnöke köteles őt írásban felszólítani az üléseken való részvételre. 
 
66.§ (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. 
 
(2) Az elnök köteles összehívni a bizottságot: 
a) a Képviselő-testület határozata alapján, 
b) a polgármester indítványára, 
c) a bizottsági tagok 1/3-ának (egyharmadának) kezdeményezésére. 
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4. A polgármester jogállása 
 

67.§ (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. 
 
(2) A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a törvényben meghatározott 

munkáltatói jogokat, illetményét a jogszabályi keretek között határozza meg. 
 
(3) A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint fe-

lelős. 
 
(4) A polgármester e tisztségéről a Képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 

mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a Képviselő-testület összehívá-
sára, vezetésére kijelölt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének adja át, részére juttatja el. 

 
(5) A polgármester tisztségének megszűnése estén a tisztség megszűnését követő 8 (nyolc) 

munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában 
az alpolgármesternek, vagy a Képviselő-testület összehívására, vezetésére kijelölt Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnökének. 

 
68.§ (1) A polgármester az önkormányzat vezetője, az önkormányzat egész működéséért 

felelős. 
 
(2) A polgármester hatáskörében: 
a) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát, 
b) feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése, 
c) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel, 
d) gondoskodik a település vagyonának megőrzéséről és gyarapításáról, a település gaz-

dálkodásáról, 
e) gondoskodik a Képviselő-testület döntéseinek előkészítéséről, a döntések végrehajtásá-

nak megszervezéséről, azok ellenőrzéséről és beszámolásáról, 
f) feladata az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése, 
g) ellátja a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket. 

 
(3) A Képviselő-testület által a polgármesterre – külön döntésekkel – átruházott önkormány-

zati hatáskörök jegyzékét a 7. melléklet tartalmazza. 
 
(4) A polgármesternek a Képviselő-testület működésével összefüggő feladata különösen: 
a) segíti a képviselők munkáját, 
b) összehívja és vezeti a Képviselő-testület üléseit, 
c) az SzMSz előírásait betartja és betartatja, 
d) a Képviselő-testületet folyamatosan és objektíven tájékoztatja, 
e) képviseli az Önkormányzatot, 
f) az önkormányzati rendeleteket, valamint a Képviselő-testület üléseiről készült jegyző-

könyvet a jegyzővel együtt aláírja. 
 

(5) A polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a két ülés közötti idő-
szakban felmerülő, halaszthatatlan, egyébként a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkor-
mányzati ügyekben az alábbiak szerint dönthet: 

a) hatósági, cégeljárási és pályázati ügyekben hiánypótlási felhívás teljesítése, 
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b) pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, kivéve az önkormányzat által kö-
tendő polgári jogi megállapodások; 

c) területszervezési eljárásokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás, 
d) véleménynyilvánítás központi államigazgatási szervek megkeresésére, 
e) döntés a település nevének a településen működő gazdasági társaságok által megneve-

zésükben való felhasználásáról, egyebekben külön rendelet szerint. 
 

(6) A polgármester a jogszabályban meghatározott feladatait, hatásköreit a Polgármesteri 
Hivatal közreműködésével látja el. 

 
(7) A polgármester minden hónap első és harmadik szerdáján 9.00 órától 15.00 óráig foga-

dóórát tart. 
 
(8) A polgármester feladatai az országgyűlési képviselővel kapcsolatban: 
a) tartja a kapcsolatot az országgyűlési képviselővel, 
b) tájékoztatja a lakosságot a képviselő fogadóórájáról, valamint 
c) végzi a szervező munkát a képviselői beszámolóval kapcsolatban (hirdetőtábla, szóró-

lap, helyi újság). 
 

(9) A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokra a közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy 
a polgármester személyi anyagát a jegyző kezeli, és a Polgármesteri Hivatal szervezetén ke-
resztül ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 

 
 

5. Alpolgármester jogállása 
 

69.§ Az alpolgármesterre ezen túlmenően a polgármesterre vonatkozó szabályokat kell érte-
lemszerűen alkalmazni. 
 

 
6. Jegyző 

 
70.§ (1) A polgármester – törvényben meghatározott pályázati feltételek alapján – a jogsza-

bályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés 
határozatlan időre szól. 

 
(2) A jegyző a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott ön-

kormányzati és közigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal bevonásával látja el. 
 
(3) A jegyző jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármester-

nek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő. 
 

(4) A jegyző minden hónap második és negyedik szerdai napján 9.00 órától 15.00 óráig fo-
gadóórát tart. 
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7. Aljegyző 
 

71.§ (1) A polgármester – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára – 
aljegyzőt nevez ki. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott fel-
adatokat. A kinevezés határozatlan időre szól. 

 
(2) A jegyző tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az aljegyző a jegyzőt általános 

hatáskörében helyettesíti. 
 
(3) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk 

esetén, a jegyzői feladatokat a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köz-
tisztviselő látja el. 

 
(4) A helyettesítésre alkalmas személyt a polgármester választja ki és bízza meg törvényben 

meghatározott módon. 
 
 

VII. Fejezet 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 
 

72.§ (1) A Képviselő-testület hivatala a Polgármesteri Hivatal, melynek alapvető feladata az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
(2) A Polgármesteri Hivatal 
a) megnevezése: Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 
b) címe: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 

 
(3) A Polgármesteri Hivatal osztott szervezeti felépítéssel működik, a csoportokat csoport-

vezetők vezetik. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek megnevezése: 
a) Igazgatási Csoport, 
b) Vagyongazdálkodási Csoport. 

 
(4) A Polgármesteri Hivatal szervezeti rendjében az Igazgatási Csoport ellátja valamennyi 

ügyosztályba tartozó hatósági ügy intézését, kivéve az adóhatósági ügyeket, így különösen: 
a) anyakönyvi és 
b) hagyatéki ügyintézés 
c) földművelés- és 
d) vízügyi, 
e) polgári védelem és honvédelmi, 
f) környezetvédelmi, 
g) népjóléti, 
h) óvodáztatással kapcsolatos 

ügyeket, amelyek nem tartoznak az illetékes járási hivatal vagy a járási székhelyű más 
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe. 
 

(5) A Polgármesteri Hivatal szervezeti rendjében a Vagyongazdálkodási Csoport ellátja kü-
lönösen: 

a) a vagyongazdálkodással kapcsolatosan: 
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aa) a település-üzemeltetéssel és -fejlesztéssel, 
ab) az önkormányzati és hivatali vagyonkezeléssel, 
ac) vállalkozási ügyekkel, piaccal, valamint 
ad) az intézmények fenntartásával és üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatokat; 
b) a pénzügyekkel kapcsolatosan: 

ba) önkormányzati, intézményi és társulási beszámoló készítéssel és költségvetés-
tervezéssel, 
bb) önkormányzati, intézményi és társulási könyvvezetéssel és számvitellel 

kapcsolatos feladatokat. 
 

(6) A jegyző közvetlen vezetése alá tartozik különösen: 
a) a Képviselő-testület és bizottságai munkájának segítése, 
b) a Képviselő-testület üléseinek és a bizottságok üléseinek és munkájának előkészítésé-

vel, lefolytatásával és végrehajtásával kapcsolatos 
ügyviteli feladatok ellátása; 

c) a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzatnál és az önkormányzati társulásnál fog-
lalkoztatott munkavállalókkal (köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb foglalkoztatot-
tak), továbbá az önkormányzati intézmények vezetőivel, valamint a képviselők foglalkozta-
tásával 

kapcsolatos feladatok ellátása; 
d) az önkormányzati intézmények fenntartásával kapcsolatos nyilvántartási és egyéb fel-

adatok ellátása; 
e) az önkormányzati társulás társulási tanácsa üléseinek előkészítésével, a döntések vég-

rehajtásával kapcsolatos és egyéb adminisztratív jellegű feladatok ellátása, valamint az ön-
kormányzati társulásnál foglalkoztatott munkavállalók és egyéb jogviszonyban álló szemé-
lyekkel kapcsolatos ügyviteli munka elvégzése. 

 
(7) A Polgármesteri Hivatal építésügyi szolgáltató pontot működtet. 

 
(8) A Polgármesteri Hivatal munkarendjének betartásáért és a Polgármesteri Hivatal műkö-

dőképességéért a jegyző a felelős. 
 
(9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét a jegyző javaslata és 

a polgármester előterjesztése alapján az alábbiak szerint határozza meg: 
a) a Polgármesteri Hivatalban a heti munkaidő 40 óra; 
b) az általános munkarend szerint a napi munkaidő: hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16.00 

óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart; 
c) ettől eltérő munkarendet (egyedi munkarendet) a jegyző a foglalkoztatott írásban elő-

terjesztett kérelmére engedélyezhet a Polgármesteri Hivatal feladat- és a munkaköri felada-
tok ellátásra figyelemmel. Az engedély hatálya annak visszavonásáig, vagy a foglalkoztatott 
foglakoztatásáig tart; 

d) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak a munkaközi szünetet harminc perc idő-
tartamban veszik igénybe a munkaköri feladatok ellátásra figyelemmel 11.30 és 13.30 óra 
között; 

e) ettől eltérni a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott írásban előterjesztett kérelmére 
a jegyző engedélyére lehet a Polgármesteri Hivatal feladat- és a munkaköri feladatok ellá-
tásra figyelemmel. Az engedély hatálya annak visszavonásáig, vagy a foglalkoztatott fogla-
koztatásáig tart. 
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(10) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő:   8.30 – 12.00 óra 
    13.00 – 15.30 óra (kivéve szociális ügyek) 

 
Szociális ügyekben az ügyfélfogadás: 
Csütörtök:  8.30 – 12.00 óra 
     13.00 – 15.30 óra (a Járási Hivatal ügyfélfogadásával párhuzamosan. 

 
(11) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti 

(magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség – az 
adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek alapul vételével – kiterjed az ügyfél személyi-
ségi jogainak védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll. 

 
(12) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője minden olyan adatot, információt és tényt kö-

teles a jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettségét befolyásolja. 
 
(13) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője köteles a hatályos magyar és helyi jogszabá-

lyok (beleértve az Önkormányzat SzMSz-ét) mellett a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatában, egyéb szabályzatokban, utasításokban foglaltakat betartani, melyért a 
Polgármesteri Hivatal vezetéséért felelős jegyzőnek, az irányításáért felelős polgármesternek, 
végső soron a Képviselő-testületnek felelősséggel tartoznak. 

 
(14) A Polgármesteri Hivatal munkájáról a jegyző évente a novemberi rendes testületi ülésen 

beszámol a Képviselő-testületnek. 
 

(15) A Képviselő-testület döntése szerint a szervezeti egység, csoport vezetésére adott kine-
vezés osztályvezetői szintnek megfelelő vezetőnek minősül, melyhez kapcsolódóan illetmény-
pótlékot külön önkormányzati rendeletben állapít meg a Képviselő-testület. 

 
(16) A Polgármesteri Hivatal működésének részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
 

 
VIII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

1. A hatálybalépésre vonatkozó szabályok 
 

73.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg Tiszaalpár Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testületének többször módosított, Tiszaalpár Nagyközség Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) önkormányzati rendelete, és 
az ezt módosító 21/2013.(XII.02.) 32/2013.(XII.20.) 13/2014.(VI.30.)  14/2014.(VIII.04.)  
17/2014.(XI.11.)  11/2015.(VI.24.) 26/2015.(XI.16.)  6/2016.(III.02.) 18/2016.(X.17.)   
7/2018.(V.02.)  12/2018.(XII.03.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 
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2. Az Európai Unió jogának való megfelelés 

 
74.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 
 

 
 
 
 
   Dr. Vancsura István      Dr. Menyhárt Anett 
           polgármester                 jegyző 
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Az SzMSz mellékletei: 
 

1. melléklet 

Az Önkormányzat részvételével létrehozott társulásban ellátott feladatokról és a 
társulásra átruházott hatáskörök felsorolásáról 
 

2. melléklet 

Kötelező és önként vállalt feladatokról 
 

3. melléklet 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat alkalmazott szakfeladatai 
 

4. melléklet 

Az előterjesztések tartalmi és formai követelményeiről 
 

5. melléklet 

A képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvántartásának, kezelésének 
és ellenőrzésének szabályairól 

 
6. melléklet 

A Képviselő-testület által az állandó bizottságokra átruházott hatáskörök jegy-
zékéről 

 
7. melléklet 

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskö-
rök jegyzékéről 
 

8. melléklet 

A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott önkormányzati feladatok jegy-
zékéről 

 
9. melléklet 

A Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatáskörök jegyzékéről 
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1. melléklet 
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
részvételével létrehozott társulásban ellátott feladatok 

és a társulásra átruházott hatáskörök jegyzékéről 
 
 

I. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban ellátott feladatok: 
1. Családsegítés 
2. Gyermekjólét 
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2. melléklet 

 
 

Kötelező feladat Önként vállalt feladat 
Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellá-

tás alapja 
Egészségügyi ellátás 

Háziorvosi ellátás   2015. évi CXXIII. tv. 5.§. (1) bek. 

Házi gyermekorvosi ellátás   2015. évi CXXIII. tv. 5.§. (1) bek. 

Fogorvosi alapellátás   2015. évi CXXIII. tv. 5.§. (1) bek. 
Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátás 

  2015. évi CXXIII. tv. 5.§. (1) bek. 

Védőnői ellátás   2015. évi CXXIII. tv. 5.§. (1) bek. 

Iskola-egészségügyi ellátás    

Szociális ellátás 

települési támogatásokkal kapcso-
latos feladatok 

  1993. évi III. tv. 45.§-a 

Köztemetéssel kapcsolatos felada-
tok 

  
1993. évi III. tv. 48. §; 23/2012.(XI 
I.1.) ör. 

Szociális étkeztetés   1993. évi III. tv. 62. § 
Házi segítségnyújtás   1993. évi III. tv. 63. § 
Családsegítség működtetése   1993. évi III. tv. 64. § 
Nappali ellátás   1993. évi III. tv. 65/F. § 
 idősek nappali személyek ellátása    1993. évi III. tv. 65/F. § 

  
Idősek otthona működtetése 
(átlagos szintű, emelt szintű 
idősek otthona) 

1993. évi III. tv. 80. § 

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat 

Gyermekjóléti szolgálat működte-
tése 

  
1997. évi XXXI. tv. 39. § - 40. §; 7/2003.(IX.01.) 
Ktr. sz. r. 
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Gyermekvédelmi kedvezményekre 
való jogosultsággal  kapcsolatos 
feladatok 

  
1997. évi XXXI. tv. 19. § - 20/A §; 
7/2003.(IX.01.) Ktr. sz. r. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támo-
gatással kapcsolatos feladatok 

  
1997. évi XXXI. tv. 20/B §; 7/2003.(IX.01.) Ktr. 
sz. r. 

Intézményi gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos feladatok 

    

  
Intézményi gyermekétkezte-
téssel kapcsolatos pénzbeli 
támogatások  

költségvetési rendelet 

  Táborozási támogatás költségvetési rendelet 

  
Rendkívüli beiskolázási tá-
mogatás 

költségvetési rendelet 

  Ösztöndíj támogatás költségvetési rendelet 

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok 

Közművelődési tevékenység ellá-
tása 

  
1997. CXL. tv. 73-81. § 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7. pont 

  
Rendezvények, közösségi 
programok szervezése (Mű-
velődési Ház működtetése) 

költségvetési rendelet 

  
Közgyűjtemény kezelése, 
működtetése 

1997. évi CXL. tv. 38-52. §  

  
Közművelődés, kulturális 
programok támogatása, szer-
vezése 

Költségvetési rendelet 

  
Nemzetiségi kulturális prog-
ramok támogatása 

költségvetési rendelet 

Környezetvédelmi feladatok 

A környezeti állapot figyelemmel 
kísérése, adatnyilvántartás és -szol-
gáltatás teljesítése 

  1995. évi LIII. tv. 12. § (3) 
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Környezetvédelmi program kidol-
gozása, jóváhagyása, az illetékes-
ségi terület környezeti állapotának 
elemzése, értékelése, a lakosság tá-
jékoztatása; a környezetvédelmi 
programban foglaltak végrehajtása, 
folyamatos felülvizsgálata 

  
1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés b) és e) pont 
1995. évi LIII. tv. 46. § (4) bekezdés  

Stratégiai zajtérkép és intézkedési 
terv készítése 

  280/2004. (X. 20.) Korm. r. 2. § (1) bekezdés  

Park- és fasor fenntartás   Költségvetési rendelet 

  Környezetvédelmi Alap 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdés  

Út rekonstrukció   
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 12. pont 
1988. évi I. tv. 8. § (1) bekezdés  
Költségvetési rendelet 

Helyi közterületek fenntartása, köz-
tisztaság, településtisztaság biztosí-
tása 

  Költségvetési rendelet 

Települési szilárd hulladékok keze-
lése 

  

2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
5/2002.(X.29.) KvVM r. 
16/2002.(IV.10.) EüM r. 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 

Települési folyékony hulladékok 
kezelése 

  

2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
16/2002.(IV.10.) EüM r. 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 

Hulladékkezelési közszolgáltatás 
szervezése és fenntartása 

  
2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 
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Hulladék szelektív gyűjtésének 
szervezése 

  
2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 

Közterületen elhagyott hulladék el-
szállítása, hasznosítása, illetve ár-
talmatlanítása 

  
2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 

Közterület tisztántartása    
2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 
Költségvetési rendelet 

Hulladékgazdálkodási terv készí-
tése 

  
2012. évi CLXXXV. tv. 33.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pont 

Közbiztonsággal összefüggő feladatok 

  
Térfigyelő rendszer működ-
tetése 

Költségvetési rendelet 

  Közterület-felügyelet Költségvetési rendelet 
Településfejlesztési és területrendezési feladatok 

Helyi építészeti örökség értékeinek 
védelme 

  
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdés b) pont, 
57. § (2) bekezdés 

Településfejlesztés   
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 1. pont 
Költségvetési rendelet 

Településrendezés   
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdés a) pont 
Költségvetési rendelet 

Óvodai nevelés    
2011. évi CXC. tv. 8.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 6. pont 

  
Alapfokú művészeti oktatás 
támogatása  

2011. évi CXC. tv. 8.§ 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7. és 15. pont 

Nevelési tanácsadás   Mötv. 13.§ (1) bekezdés 8. és 15. pont 
Sport feladatok 

Ifjúsági sport és szabadidős tevé-
kenység támogatása 

  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15. pont 
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A települési sport hosszú távú fej-
lesztése, a sport-szervezetekkel 
való együttműködés biztosítása, 
sportlétesítmények fenntartása 
 

  
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15. pont 
2004. évi I. tv. 55.§ (1) bekezdés 

Egyéb feladatok 

A nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogainak érvényesítése, a helyi ki-
sebbségi önkormányzatok munká-
jának segítése 
 

  
2011. évi CLXXIX. tv. 
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 16. pont 

  

A lakosság önszerveződő 
közösségei (társadalmi szer-
vezetek, egyesületek, civil 
szerveződések, ifjúsági szer-
vezetek) tevékenységének 
segítése, támogatása, az 
együttműködés biztosítása 
 

Mötv. (6) bekezdés a) pont 
Költségvetési rendelet 

  
Az idegenforgalommal ösz-
szefüggő feladatok (irányító 
táblák elhelyezése) 

1991. évi XX. tv. 66.§ 
Költségvetési rendelet 

A közbiztonság helyi feladatainak 
ellátása  
 

  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 17. pont 

Vagyongazdálkodás   
Alaptörvény 32. cikk (6) bekezdés 
Mötv. 6.§ b) pont 
2011. évi CXCVI. tv.; 18/2013.(IX.25.) Ör. 

Vagyonkataszteri nyilvántartás   147/1992.(XI.6.) Korm.r. 
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Az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek haszno-
sítása (bérbeadás, értékesítés, csere, 
jogutódlás elismerése, stb.) 

  
Mötv. 13.§ (1) bekezdés 9. pont 
6/1994.(VI.30.) Ktr. 

 
Vásárok, piacok fenntartása 
(helyi termelői piac) 

1991. évi XX. tv. 66.§ 
Költségvetési rendelet 

  Önkormányzati elismerések 5/1996.(V.30.) Ktr. sz. r. 

Közhasznú foglalkoztatás   Mötv. 15.§  
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3. melléklet 

 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat alaptevékenységi célú alkalmazott kormányzati 
funkciói 

 
011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé-
kenysége 
011220    Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013210    Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
013320    Köztemető-fenntartás és –működtetés 
013330    Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013350    Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016030    Állampolgársági ügyek 
016080    Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
031030    Közterület rendjének fenntartása 
032020    Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
041231    Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232    Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
042130    Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
042150    Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése 
042180    Állat-egészségügy 
045120    Út, autópálya építése 
045140    Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045160    Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161    Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
047120    Piac üzemeltetése 
047410    Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
049010    Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 
051030    Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átra-
kása 
051040    Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020    Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080    Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
061020    Lakóépület építése 
062010    Településfejlesztés igazgatása 
063020    Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
063080    Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010    Közvilágítás 
066010    Zöldterület-kezelés 
066020    Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111    Háziorvosi alapellátás 
072112    Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311    Fogorvosi alapellátás 
072312    Fogorvosi ügyeleti ellátás 
074031    Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032    Ifjúság-egészségügyi gondozás 
076062    Település-egészségügyi feladatok 
082042    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
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082043    Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044    Könyvtári szolgáltatások 
082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
083030    Egyéb kiadói tevékenység 
086030    Nemzetközi kulturális együttműködés 
091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220    Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával össze-
függő működtetési feladatok 
092120    Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával össze-
függő működtetési feladatok 
095020    Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
096015    Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025    Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
102023    Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024    Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
104037    Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106010    Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020    Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107080   Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok   
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat támogatási célú és technikai kormányzati funkciói 

 
018010    Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
018020    Központi költségvetési befizetések 
018030    Támogatási célú finanszírozási műveletek 
042120    Mezőgazdasági támogatások 
061030    Lakáshoz jutást segítő támogatások 
081041    Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081045    Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
084031    Civil szervezetek működési támogatása 
084032    Civil szervezetek programtámogatása 
101150    Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 
103010    Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátásai 
104051    Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
104052    Családtámogatások 
105010    Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
105020    Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
106020    Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107060    Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
900020    Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
900060    Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
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4. melléklet 
  

 
 

A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztésekkel szemben támasztott 
tartalmi és formai követelmények 

 
 
I. Általános tartalmi követelmények: 
 
1. Az előterjesztésnek alkalmasnak kell lenni a tárgy valósághű bemutatására, megfelelő kö-

vetkeztetések levonására, valamint a jogszabályoknak megfelelő és a legcélszerűbb döntés 
meghozatalára. 

 
2. Az előterjesztéseket tényállással és jogszabállyal kell alátámasztani. 
 
3. Az előterjesztést egyszerű, érhető, tömör, világos megfogalmazásban kell elkészíteni. 
 
II. Az előterjesztések általános formai követelményei: 
 
1. Az előterjesztések előlapjának tartalmaznia kell: 
a. az előterjesztő megjelölését, 
b. a Képviselő-testületi ülés tervezett időpontját, 
c. az ülés rendes vagy rendkívüli jellegének, nyilvános vagy zárt tárgyalásának megjelölését, 
d. az előterjesztés Polgármesteri Hivatali iktatószámát, 
e. az előterjesztés tárgyát, 
f. az előterjesztés jellegét: rendelet-tervezet, határozat-tervezet, tájékoztató, beszámoló, 
g. a mellékletek számát és meghatározását, 
h. a készítő nevét és beosztását, 
i. a véleményezésre felkért bizottság megnevezését, 
j. a törvényességi véleményezésre bemutatás időpontját. 
 
2. A szerkezete: 
a. Bevezető rész: meg kell jelölni amennyiben a témakör korábban is tárgyalásra került a Kép-

viselő-testület részéről. 
b. Tárgyaló rész: be kell mutatni a korábbi intézkedések végrehajtásának eredményeit, hibáit. 

Tájékoztatást kell adni az összehangoló munkáról, eltérő véleményekről. Elő kell adni a 
meghozandó döntések indokait, szükségességét és a döntések várható hatásait. Tartalmazni 
kell továbbá mindazokat az információkat, amelyek a javasolt döntés meghozatalához szük-
ségesek. 

c. Meghatározó rész: Meg kell jelölni a javasolt célokat, a feladat meghatározásához szükséges 
elveket, a meghatározás módszereit és eszközeit, s amennyiben lehetséges alternatív javas-
latokat is adni kell. Tartalmaznia kell végül egy határozati javaslatot is. 

 
3. Az előterjesztés lehet (terjedelme a mellékletek, kimutatások figyelmen kívül hagyásával): 
a. Tájékoztató: 2-3 oldal 
b. Beszámoló: 4-5 oldal 
c. Rendelet-tervezet: 8-10 oldal 
d. Határozati javaslat: 4-5 oldal 
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4. Az előterjesztések kidolgozásánál a tárgyban érdekeltekkel az egyeztetést – amennyiben 
szükséges – el kell végezni, és mellékletként csatolni, vagy a tartalomban arról számot kell 
adni. 

 
5. Az előterjesztéseket a jegyzőnek törvényességi vizsgálatra be kell mutatni, melynek elvég-

zéséről számot kell adni. 
 
6. A rendelet-tervezetekre egyebekben a jogalkotás jogszabályi rendjét kell alapul venni. 
 
7. Az előterjesztéseket az elkészítés időpontja szerint keltezéssel kell ellátni. Az előterjesztés 

eredeti példányát az előterjesztője eredeti aláírással látja el, szükség esetén a polgármester 
ellenjegyzi. 

 
8. Az előterjesztések határozat-tervezetéhez javaslatot kell adni arra, hogy a Képviselő-testület 

által meghozandó határozatokról kiket kell értesíteni a határozat kivonatával. (név, beosztás, 
szükség esetén cím) 
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5. melléklet  
 
 
A helyi önkormányzati képviselő, a polgármester és a hozzátartozóik vagyonnyilatkoza-

tának nyilvántartásáról, kezeléséről és ellenőrzésének részletes szabályairól 

I. A vagyonnyilatkozatok benyújtása és átvétele 

1. A kitöltéskori állapotnak megfelelő adatok alapján kitöltött vagyonnyilatkozat 2 (kettő) 
példányát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) címezve 
a Polgármesteri Hivatalba – helyi önkormányzati képviselőnként és hozzátartozónként 
külön-külön borítékban – a vonatkozó jogszabályban előírt határidőig kell benyújtani a 
vagyonnyilatkozat tételre kötelezett helyi önkormányzati képviselőnek (polgármester-
nek) (a továbbiakban: képviselő) személyesen. 

2. A képviselő a saját vagyonnyilatkozatát nevével ellátott, nyitott borítékban, míg a hoz-
zátartozói vagyonnyilatkozatot szintén a nevével ellátott, a hozzátartozói viszony fel-
tüntetésével lezárt borítékban helyezi el. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatok boríték-
ját a képviselő a saját kezű lezárás igazolásaként a lezárás mentén szignójával látja el. 

3. A vagyonnyilatkozatok átvételéről a Bizottság elnökének 2 (kettő) példányos igazolást 
kell kiállítani, melynek 1 (egy) példányát a képviselő részére át kell adni. 

II. A vagyonnyilatkozatok kezelése, nyilvántartása 

1. A képviselők saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozatait az egyéb iratoktól elkülönítet-
ten, kell kezelni, azokat a jegyző által kijelölt, biztonsági zárral ellátott helyiségben, 
páncélszekrényben kell őrizni. 

2. A vagyonnyilatkozatokról a Bizottság elnöke nyilvántartást vezet az ügyrendjében meg-
határozottak szerint. 

3. A képviselő saját vagyonnyilatkozata nyilvános, kivéve az ellenőrzéshez szolgáltatott 
azonosító adatokat, tehát azokba hivatali időben bárki betekinthet a Polgármesteri Hi-
vatal erre kijelölt helyiségében. Ezekről a vagyonnyilatkozatokról - költségtérítés elle-
nében - a betekintést kezdeményező másolatot kérhet. 

4. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatok nem nyilvánosak, tehát azokba csak a Bizottság 
tagjai ellenőrzés céljából tekinthetnek be. 

5. A Bizottság elnöke és a jegyző - saját eljárásuk körében - felelnek azért, hogy a vagyon-
nyilatkozatok az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kerüljenek őrzésre, kezelésre, 
és hogy az azokban foglaltakat - a nyilvános vagyonnyilatkozatok kivételével - az arra 
jogosult személyeken kívül más ne ismerhesse meg. 

III. Ellenőrzési eljárás 

1. A képviselői saját és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat a Bizottság ellenőrzi. 
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2. A Bizottság a vagyonnyilatkozat átadását követően 60 (hatvan) napon belül azt a nyi-
latkozattételre köteles képviselő jelenlétében indokolt esetben összeveti a legutolsó va-
gyonnyilatkozattal. 

3. Ha a nyilatkozattételre köteles képviselőnek a munkaviszonyból, vagy egyéb jogvi-
szonyból származó jövedelme, ismert törvényes forrásból származó jövedelme a va-
gyongyarapodásra magyarázatot nem ad, a Bizottság a vagyonnyilatkozatok összeveté-
sének napjától számított 15 (tizenöt) napon belül ellenőrzési eljárást folytat le. 

4. Az eljárás lefolytatása érdekében tartott ülésére a képviselőt írásban meg kell hívni. Az 
ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

5. Az ellenőrzési eljárás során a Bizottság felhívására a képviselő köteles saját, és a hoz-
zátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat 
haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a Bizottság tagjai ismer-
hetik meg, azokat az eljárás lezárását követő 8 (nyolc) napon belül törölni kell. 

6. Az ellenőrzési eljárás célja a vagyongyarapodás okának megállapítása. A Bizottság fel-
adatkörében eljárva a nyilatkozattételre köteles képviselőt, a vele közös háztartásban 
élő házas-, vagy élettársat és gyermeket, valamint más személyeket meghallgathatja, 
szakértőt rendelhet ki, más szervektől, személyektől adatokat szerezhet be. Kiskorú 
gyermek meghallgatásának nincs helye. 

7. A meghallgatni kívánt személyek nem kötelesek nyilatkozatot tenni, a vagyonnyilatko-
zatra kötelezett képviselő meghallgatásának a megkísérlése azonban kötelező. 

8. Az eljárás eredményéről a Bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a Képviselő-
testületet. A jogkövetkezmények levonása a Képviselő-testület feladata. 

9. Az ellenőrzési eljárás a kezdeményező nevével és címével megjelölt egyéb alaki meg-
kötöttség nélkül írásbeli beadvánnyal is kezdeményezhető. Nincs helye eljárás lefolyta-
tásának, ha a kezdeményező bejelentő névtelen, vagy a bejelentés nyilvánvalóan alap-
talan. 

10. Ellenőrzési eljárásnak a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállás ese-
tén van helye. Ha az eljárás kezdeményezésére vonatkozó írásbeli kérelem a vagyon-
nyilatkozat kifogásolt részének tartalmát nem jelöli meg konkrétan, a Bizottság elnöke 
felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 (tizenöt) napon be-
lül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a 
Bizottság az eljárás lefolytatása nélkül írásban elutasítja a kezdeményezést. Az elutasító 
döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

11. Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetén csak akkor 
van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új adatot tartalmaz. Az ellenőrzési eljá-
rásra irányuló kezdeményezést azonos tényállás mellett a Bizottság az eljárás lefolyta-
tása nélkül elutasítja. 
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12. A Bizottság eljárására egyebekben az önkormányzati rendelet – különösen az Képvi-
selő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályait és a Bizottság ügyrendjét kell alkalmazni. 

  



50 

 

6. melléklet 
 

 
A Képviselő-testület által Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök jegy-
zéke: 

 

1. A munkáltatói joggal kapcsolatos feladatok:  

Polgármester tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, így a szabadság engedé-
lyezését.  

2. A vagyonnyilatkozatokkal, összeférhetetlenséggel és személyzeti ügyekkel kapcsolatos  

feladata:  

1.1.Vizsgálja a Képviselő-testület tagjainak mandátumát, összeférhetetlenségi ügyeit, valamint 
a képviselők összeférhetetlenségi ügyében érkezett bejelentéseket. 
 
2.2.Részt vesz a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészí-
tésében, előterjesztésében.  

2.3.Ellenőrzi az SzMSz előírásainak betartását, hiányosságok esetén észrevételt terjeszt elő, in-
tézkedést kezdeményez.  

2.4.Vizsgálja a Képviselő-testület határozatainak betartását.  

2.5.Ellenőrzi az átruházott hatáskörök gyakorlását.  

2.6.Vizsgálja a Képviselő-testület tagjai jogának, kötelességeinek érvényesülését.  

2.7.Elemzi, felülvizsgálja és javaslatot tesz a hatályos önkormányzati rendeletek módosítására, 
hatályon kívül helyezésére.  

2.8. Közreműködik az önkormányzati rendelet-tervezet véleményezésében felkérés alapján.  

2.9.Figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységét.  

2.10.Közremőködik a bizottságok és a polgármester által önkormányzati jogkörben hozott ha-
tósági határozatok ellen a Képviselő-testülethez benyújtott fellebbezések elbírálásának előké-
szítésében.  

2.11.Ellátja a Képviselő-testület hatáskörében tartozó fegyelmi ügyek előkészítését.  

2.12.Elvégzi – a Képviselő-testület titkos szavazással történő döntése esetén – a szavazás  

lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.  

2.13.Előkészíti és javaslatot tesz a Polgármester illetményére, annak emelésére, a polgármester 
kitüntetésére, jutalmazására és költségtérítésére.  
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2.14.Az eljárás eredményéről tájékoztatja a soron következő ülésen a Képviselő-testületet.  

2.15.Elıkészíti és előterjeszti a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi eljárást.  

2.16.Segíti a polgármester munkáját a személyzeti ügyek előkészítésében.  

2.17.Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képvise-
lők vagyonnyilatkozatát, lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást.  

3. Szociális és egészségügyi tárgyú feladatai:  

Véleményezi és előterjeszti a szociális és egészségügyi tárgyú ügyeket, jogorvoslati kérelme-
ket.  

4. Egyéb feladatai  

Irányítja, segíti és felügyeli a művelődési, oktatási és sport tevékenységet.  

5. A földhaszonbérlettel és egyéb önálló döntési jogosultsággal kapcsolatos feladatai:  

5.1 Az önkormányzat tulajdonában lévő föld – Képviselő-testület által megállapított haszon-
bérleti díjat a használó kérelmére indokolt esetben (rossz időjárás, jégverés, stb.) csökkentheti, 
vagy elengedheti.  

5.2 Alakszerű határozat nélkül meghozható döntések az Mötv. korlátai között (alapvetően be-
számolók, tájékoztatók)  

5.3 Döntés települési rendezvények időpontjáról, programjairól  

5.4 Döntés hangtechnikai berendezések, színpad használatára benyújtott kérelmekről  

5.5 Döntés óvodai beíratás időpontjáról  

5.6 Döntés minden olyan kérdésben, amelyben a bizottsági ülésen költségvetési forrás biztosí-
tását nem igényli (vagyis költségvetési fedezettel már esetleg rendelkezik, vagy egyébként is 
költség nélküli) döntés szükséges (az Mötv. keretein belül) 

5.7 Döntés az önerő nélküli pályázatok benyújtásáról  

6. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság pénzügyi és vagyongazdálkodási feladata:  

6.1.Előkészíti az Önkormányzat költségvetési tervezési,végrehajtási és pénzügyi ellenőrzéssel  

kapcsolatos döntéseit, a döntések végrehajtását szervezi és ellenőrzi.  

6.2Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló fél éves, éves beszá-
moló tervezeteit.  

6.3.Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevéte-
lekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző oko-
kat.  
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6.4.Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkeze-
lési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesülését.  

6.5.Gyakorolja a Képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja az átru-
házott feladatokat, dönt az átruházott kérdésekben, és ezekről Képviselő-testület legközelebbi 
ülésén számot ad.  

6.6.A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel hala-
déktalanul közli.  

6.7.Figyelemmel kíséri a felügyeleti, gazdasági ellenőrzések rendszerét, hatékonyságát.  

6.8.Közremőködik az önkormányzati intézményeknél végzett pénzügyi ellenőrzésnél.  

6.9.Elızetesen véleményt nyilvánít az önkormányzatot érintő pénzügyi döntések meghozatala 
előtt, úgy mint:  

a) közalapítvány létrehozásánál, és közérdekű kötelezettségvállalás esetén;  

b )az állami hozzájárulás kivételével a célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezé-
sénél;  

c) egyéb banki szolgáltatások igénybevételénél.  

6.10. Gazdálkodással, vagyonkezeléssel kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit továbbítja a 
Képviselő-testülethez.  

6.11.Ellátja a lakásgazdálkodással kapcsolatban a jogszabályokban foglalt részére megállapított 
feladatokat, hatásköröket.  

6.12.Az önkormányzati intézmények helyiségeinek alkalomszerű bérbeadásához évenként költ-
ségelemzés alapján a díj mértékét véleményezi. 

7. Közreműködik a Képviselő-testület területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsola-
tos feladatainak és hatásköreinek ellátásában:  

7.1.Részt vesz a területfejlesztési koncepció és programok kidolgozásában.  

7.2.Véleményezi a település közép és hosszú távú fejlesztési terv javaslatait.  

7.3.Véleményezi a fejlesztés megvalósítására benyújtandó pályázatokat.  

8. Közreműködik a Képviselő-testület építésügyi igazgatással kapcsolatos feladatainak és 
hatásköreinek ellátásában:  

8.1.Véleményezi a településfejlesztési koncepciót, a településszerkezeti tervet, településrende-
zési tervjavaslatokat, a helyi építési szabályzat és szabályozási tervekkel kapcsolatos rendelet-
tervezeteket.  
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8.2.Közremőködik a rendezési terv javaslatok, szabályozási tervek lakosság körében történő 
előzetes megismertetésében, azzal kapcsolatos fórumok szervezésében.  

8.3.Segíti a helyi szabályozási tervek megvalósulását.  

8.4.Vizsgálja a település foglalkoztatásának szerkezetét, a vállalkozások lehetőségeit, ezek bő-
vítésére, segítésére javaslatokat dolgozhat ki.  

9. Közreműködik a Képviselő-testület kommunális igazgatással kapcsolatos feladat és ha-
tásköreinek ellátásában:  

9.1.véleményezi, és kidolgozza temetők működtetésével kapcsolatos előterjesztéseket, javasla-
tokat, együttműködésre vonatkozó megállapodások tervezeteit.  

9.2.Véleményezi a közszolgáltatások elvégzésére irányuló pályázatokat, valamint közreműkö-
dik ezek előkészítésében, kiválasztásában (szemétszállítás, hulladékkezelés, zöldterület-fenn-
tartás, közterület tisztántartás ... stb.).  

9.3.Figyelemmel kíséri a település villany és gázenergia ellátását, a közvilágítás üzemeltetését. 
Figyelemmel kíséri, ellenőrzi a település vízellátást, csatornázását, csapadékelvezetését.  

9.4. Figyelemmel kíséri a kereskedelmi ellátást, a piac működését.  

9.5. Közreműködik a Képviselő-testület közlekedési, vízügyi, hírközlési igazgatással kapcso-
latos feladat  és hatásköreinek ellátásában, ezzel kapcsolatos előterjesztések, javaslatok  

véleményezésében.  

9.6.Figyelemmel kíséri a település környezet és természetvédelem helyzetét, és ezzel kapcso-
latos feladatok ellátását, részt vehet ezek ellenőrzésében, közreműködik ezekkel kapcsolatos 
előterjesztések véleményezésében.  

10. Közreműködik a Képviselő-testület földművelésügyi ágazatba tartozó feladatok, ha-
táskörök ellátásában:  

10.1.Figyelemmel kíséri a község családi gazdálkodóinak, mezőgazdasági vállalkozóinak hely-
zetét és ezek munkáját segíti.  

10.2.Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszno-
sítását, haszonbérbe adását.  

10.3.Figyelemmel kíséri, ellenőrzi a település belterületén a növényvédelmi feladatok ellátását, 
parkok, terek gondozását.  

10.4.Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat közterületeiről a fakitermelést, és a Polgármes-
teri Hivatal ezzel kapcsolatos tevékenységét javaslatokkal segíti.  

10.5.Elbírálja a mezőgazdasági kölcsön iránti kérelmeket.  

10.6.Figyelemmel kíséri és szervezi a külterületi dűlőutak javítását.  
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10.7.Ellátja továbbá azon mezőgazdasági és erdőgazdasági feladatokat is. amellyel a Képvi-
selő-testület külön megbízza.  

11. Közművelődési és oktatási tárgyú előterjesztések:  

Véleményezi a közművelődési és oktatási tárgyú előterjesztéseket, ünnepélyeket. 
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7. melléklet 

 
 
A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök jegy-

zékéről 
 
 

1. A külön jogszabályban és az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint dönt az átme-
neti segély, a lakásfenntartási támogatásról. 

 
 

3. Dönt a természetbeni szociális ellátások nyújtásáról. 
 

4. Dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő személyi térítési díj ösz-
szegéről abban az esetben, amennyiben az ellátásban részesülő azt vitatja. 

 
5. Dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról. 

 
6. Dönt – a feladat- és hatáskörében megállapított - a jogosulatlanul felvett szociális ellátás 

visszafizetéséről, indokolt esetben részletfizetést engedélyez vagy dönt annak elenge-
déséről. 

 
7. A hajléktalan személynek szállást biztosít, ha ennek hiányában a késedelem a rászoru-

lónak, ill. a hajléktalannak életét, testi épségét veszélyeztetné. Az ideiglenes intézke-
désről értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. 

 
8. Rendelkezik az általános tartalékalapból a költségvetési rendeletben meghatározott 

mértékig, s erről a Képviselő-testületnek soron következő ülésén beszámol. 
 

9. Dönt az ideiglenesen szabad pénzeszközök betét-elhelyezéséről. 
 

10.  Gondoskodik a közutak tisztántartásáról, a hó eltakarításról, továbbá az utak síkosság-
mentesítéséről. 

 
11.  Gyakorolja az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jo-

gosítványokat 500.000 Ft. (ötszázezer forint) kötelezettségvállalásig, az önkormányzati 
vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, to-
vábbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát, gondoskodik az önkor-
mányzat jogi képviseletéről. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítá-
sára irányuló jogügyletek megkötése esetén köteles a szerződésben foglaltak teljesítését 
folyamatosan figyelemmel kísérni. Aláírja a meghatározott értékhatár feletti önkor-
mányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló szerződést. Jogosult a hatás-
körrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek, a nem intéz-
ményi használatban lévő bérleti szerződések, valamint – képviselő-testületi döntést kö-
vetően- a biztosítási szerződések megkötésére. 
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8. melléklet 

 
 

A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott önkormányzati feladatok jegyzékéről 
 

1. Dönt a közterület-használat engedélyezéséről. 
 
  



57 

 

 
9. melléklet 

 
 

A Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatáskörök jegyzékéről 
 
Az Mötv. által át nem ruházhatónak nyilvánított hatáskörök túl: 
 

1. az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk 
szabályozása, díszpolgári cím adományozása; 

 
2. véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat állás-

pontjának a kikérését írja elő. 
 
 


