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Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2019. (XI.28.) számú rendelete 

Végegyháza község Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei  

 Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

Végegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a  Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint  Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.  

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:  

Végegyháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 

Az önkormányzat székhelye: Végegyháza 

Címe: 5811 Végegyháza, Széchenyi utca  2. 

Telefonszáma: 06-68-381 940 

Az önkormányzat központi e-mail címe: vegegyhazaph@vegegyhaza.hu  

2. § 

(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét. 

(2) Az önkormányzat címere: A címer egy csücskös talpú pajzs, alsó harmadában vágott. A vá-

gás alatt húzódó hullámos ezüst csík a Száraz ér szimbóluma. A felső 2/3-ados pajzsmező 

középkék színű, utalva az égre, az alsó 1/3 rész középzöld színű, zöldellő termőföldet, mezőt 

jelképezve. A címer középső részén templom helyezkedik el, utalva a község egyetlen építé-

szeti remekére. A bal oldalon található vörös kar, benne arany búzakalásszal, a település 

mezőgazdasági jellegére utal. Jobb oldalt egy fekete kar nyújt olajágat a templom felé, a bé-

kés egymás mellett élést szimbolizálva. A színek és a címertakaró a volt Fekete grófok cí-

meréből került átvételre – akik a község földbirtokosai voltak  - ezzel is a hagyományokat 

őrizte. A pajzs tetején a korona helyezkedik el, utalva a település kincstári birtok jellegére, a 

pajzs alatt pedig szalagszerűen Végegyháza felirat található.  

A címer mondanivalója: hármas jelképet ölel magába: a hit (templom), remény  (búzaka-

lász), megb ékélés, szeretet (olajág). 
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(3) Az önkormányzat zászlaja: Végegyháza község zászlaja fehér színű, közepén a község szí-

nes címerével.  

(4) Az önkormányzat címere és zászlaja használatának rendjére vonatkozó szabályokat külön 

rendelet állapítja meg. 

(5) Az önkormányzat zászlója megjelenik a községháza, valamint az önkormányzati intézmé-

nyek épületének falain.  

(6) Az önkormányzat pecsétje: kör alakú, benne középen az ország címere és körben, a szélén 

„Községi Önkormányzat Végegyháza” körfelirat található.  

(7) Az önkormányzat pecsétjét kell használni: 

a.) a képviselő-testület ülésén készített jegyzőkönyveken hitelesítésre, és a képviselő-testület  

által adományozott oklevelekben,  

b.) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző dokumentumokon. 

(8) A polgármester hivatalos kör alakú pecsétjén középen az ország címere van, a köríven pedig 

a következő felirat olvasható: Végegyháza Község Polgármestere. 

3. §  A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és helyi ünnepeket 

méltó módon ünnepelhesse.  

4. §  A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapítására – Végegyháza község 

Díszpolgára címmel - a képviselő-testület rendelet alkotott. 

5. §  A település nemzetközi és belföldi  kapcsolatokat ápolhat.  

a) A polgármester,  alpolgármester, bizottság  kezdeményezésére a kül- és belföldi kapcsolatok 

alakíthatók. 

b) A külföldi önkormányzattal való együttműködésről szóló megállapodás megkötése a képvi-

selő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

 

 

II. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

Az önkormányzati jogok 

 

6. § Az önkormányzat  közvetlenül részt vehet vállalkozásokban. 

a)  A vállalkozásban való részvételt megelőzően szakértői véleményt kér, illetőleg közgazda-

sági (költség-haszon) elemzést végeztet; 

b)         a helyi önkormányzati politikával, illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és konkrét 

formáival (helyi adópolitikával, telek- és ingatlanértékesítéssel stb.) vállalkozás-élénkítő, munka-

helyteremtő, piacgazdaság-barát környezetet teremt; 

c)         vállalkozási tevékenysége során figyelmet kell fordítani a közösségi jog által meghatáro-

zott korlátokra, kötelezettségekre. 

 

7. § (1) A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben 

együttműködik a Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulással.  
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Az együttműködés célja: 

a) kistérségi tervek, koncepciók és pályázatok kidolgozásában való részvétel, egyeztetése a me-

gyei és helyi elképzelésekkel. 

b)együttműködés a közszolgáltatások feltételeinek pályázati úton való megteremtésében és a köz-

szolgáltatás működtetésében. 

(2) A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat a polgármester látja el, 

aki tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a képviselő-testületet. 

(3) A külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez 

való csatlakozásról, az erre vonatkozó megállapodás, nyilatkozat jóváhagyásáról a képviselő-

testület dönt. 

Feladatok és hatáskörök 

 

8. § (1) A képviselő-testület az önként vállalt feladatokról az ahhoz szükséges költségvetési fede-

zet biztosításával egyidejűleg dönt. 

 

(2) Az önkormányzat által ellátandó feladatok felsorolását az SZMSZ 1. sz. mellékle-

te tartalmazza. 

 

III. FEJEZET 
 

A képviselő testület működése 

 

9. § (1) A Képviselőtestület tagjainak száma: 7 fő. A Képviselőtestület tagjainak névsorát a rendelet 

1. számú függeléke tartalmazza. 

 

 (2) A Képviselő-testület szervei: 

a) polgármester,  

b) képviselő-testület bizottsága, 

c) közös önkormányzati hivatal, 

d) a jegyző 

(3) A képviselő-testület a hatásköreit az Mötv. 41.§ (4) bekezdése szerinti szerveire ruházhatja át az 

Mötv. 41.§ (4) bekezdése alapján, mely az Mötv. 41.§ (5) bekezdése alapján tovább nem ruházható. 

(4) A Képviselő-testülettől a bizottságokra és a polgármesterre átruházott hatáskört a 2. melléklete 

tartalmazza. 

(5) Az átruházott hatáskör gyakorlója a Képviselő-testületnek félévente beszámol. 

(6) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáért felelős a határidő lejártát követő negyedév első 

rendes ülésen beszámol a határozat végrehajtásáról. 

(7) A Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatásköröket az Mötv. 42.§-a tartalmazza. 

 

A képviselő-testület munkaterve és ciklusprogramja 

10. § (1) A polgármester  eskütételét követően az alakuló ülésen vagy az alakuló ülést követő első 

rendes ülésen a választási év végéig szóló munkaprogramot terjeszt a képviselő-testület elé.  

(2) A Képviselő-testület ciklusprogramjára az Mötv. 116.§-ának szabályai irányadóak. 

11. § (1) A Képviselő-testület egyéves munkaterv szerint tartja rendes üléseit. A munkaterv terve-

zetét a beérkezett javaslatok alapján minden év december 31-ig a polgármester a képviselőtestület 

elé terjeszti elfogadásra.  

(2) A munkaterv elkészítéshez javaslatot lehet kérni: 
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a) a képviselőktől, 

b) a bizottságtól, 

c) a jegyzőtől, 

d) a közös önkormányzati hivatal pénzügyi vezetőjétől, 

e) az önkormányzat által alapított intézmény, társaság vezetőitől. 

(3) A munkaterv a jogszabályokban kötelezően előírt, illetve meghatározott, határidőhöz kötött 

napirendeket, valamint az elkészítéshez javaslatot tevő, a polgármester által  indokoltnak tartott, a 

képviselőtestület  által elfogadott napirendeket tartalmazza.  

 

12. § (1) A munkatervnek tartalmaznia kell: 

a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjait, napirendjeit, 

b) a napirend tárgyát, előterjesztőjét, a napirend tárgyalásához meghívandó személyt, 

c) a közmeghallgatás időpontját, helyét, témáját. 

(2) A képviselő-testület munkatervét közzé kell tenni  a község honlapján. 

 (3) Az illetékes bizottság állásfoglalásával nyújthatók be azok az előterjesztések, melyek érintik az 

adott bizottság feladat- és hatáskörét az átruházott hatásköri jegyzék szerint. 

A képviselő-testület ülései 

13. § A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart. Az alakuló ülésre az 

Mötv. 43.§ (1)-(3) bekezdései irányadóak. 

 

(1) Rendes ülést a Képviselő-testület a munkaterv szerint tart, és évente legalább hat ülés összehí-

vására kerül sor.  Az ülések összehívására a mindenkori éves munkatervben foglaltak az irányadók.  

(2) Indokolt esetben a polgármester az (1) bekezdésben foglalt időponton kívüli időpontra is össze-

hívhatja az ülést. 

(3) A Képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze, a települési képviselők egy-

negyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének az indítvá-

nyára. Az indítványban meg kell jelölni az ülés javasolt napirendjét, időpontját, az összehívás 

szükségességének indokait. Az indítvány a polgármesternél terjeszthető elő. A polgármester a 

Képviselő-testület rendkívüli ülését 3 napon belül, a képviselőkkel előzetesen egyeztetett időpontra.  

(4) A képviselő-testületi ülés nyilvános és zárt ülésformájára és annak feltételeire az Mötv. 46. § (1) 

és (2) bekezdése irányadó. 

(5) A Képviselő-testület az Mötv. 46.§ (1) bekezdése szerinti tárgykörökön kívül zárt ülést tart 

méltatlanság ügyében történő tárgyaláskor és döntéshozatalkor. 

 

A képviselő-testület összehívásának rendje 

14. § (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri  tisztség egyidejű  betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatásuk esetén a Bizottság elnöke jogosult a képviselő-testület ülésének összehívására és 

vezetésére. E bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a 30 napot meghaladó 

folyamatos távollét. 

(2) Az ülés meghívója tartalmazza az ülés helyét,  napját és kezdési időpontját, a napirendi javasla-

tot, előadóját. 

(3) A meghívó mellékletét képezik az előterjesztések és az önálló indítványok. 

(4) A Képviselő-testület ülésén kiosztható előterjesztésre csak sürgősségi indítvány esetén kerülhet 

sor, a jegyző törvényességi véleményezésével. 

(5)A rendes ülésre szóló meghívót és annak mellékleteit az ülés napját megelőzően legalább 4 

nappal kell kézbesíteni. 

(6) Indokolt esetben a Képviselő-testület ülése rövid úton is összehívható a napirend megjelölésével 

a meghívó kézbesítését, illetve az értesítés közlését követő napra. 
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(7) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot a polgármester tájékoztatja a település 

honlapján, valamint a község hirdetőtábláin.  

 

15. § (1)  A Képviselő-testület ülésre meg kell hívni. 

a) a  települési képviselőket, 

b) a jegyzőt, 

c) a Mezőkovácsházi Járási Hivatal vezetőjét, 

d) az önkormányzati intézmények vezetőit, 

e) a napirend által érintett szervezet vezetőjét,  

f) a napirendi pont előadóját, 

g) a napirend által érintett végegyházi székhelyű civil szervezetek vezetőjét, 

h) akinek meghívását a polgármester szükségesnek tartja.  

(2) A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal vesznek  részt az (1) bekezdés b) –h) pontjában 

foglaltak.  

(3) A meghívóval együtt kell kézbesíteni az írásos előterjesztéseket is, az (1) bekezdés e)-h) pontjá-

ban meghatározottak írásos előterjesztést csak ahhoz a napirendi ponthoz kapnak, amelyekhez a 

meghívásuk kapcsolódik.  

 

Határozatképesség 

16. § (1) A Képviselő-testület határozatképességére, szavazatszükségességére és a betöltetlen kép-

viselői hely határozatképesség szempontjából történő értékelésére az Mötv. 47.§ (1) és (2) bekezdé-

se irányadó. 

(2) A nyílt szavazásra és a szavazás eredményének megállapítására az Mötv. 48. § (1) és (5) bekez-

dései irányadóak. 

(3) A döntéshozatalban történő összeférhetetlenség szabályaira az Mötv. 49. § (1) bekezdése irány-

adó. 

(4) A képviselő-testület bármely tagja javaslatára három havi időtartamra megvonhatja a tiszteletdí-

ját annak a képviselőnek, aki a személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmu-

lasztja és a képviselő-testület megállapítja, hogy a bejelentési kötelezettsége fennállt. Amennyiben 

a képviselő választási ciklusából kevesebb, mint három hónap van hátra, vagy a képviselő a mu-

lasztást követően három hónapnál rövidebb időtartamig tölti be tisztségét, a képviselő-testület 

50.000,- Ft-ig terjedő rendbírság kiszabásáról dönthet. 

(5) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi pont tárgyalására a Képviselő-testület ülését 4 

napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. 

A képviselő-testület üléseinek vezetése 

17. § (1) Az elnök ülésvezetési feladatai: 

a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése, 

b) a határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, a képviselő-

testület üléséről távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről tájékoztatás, 

c) napirendi javaslat előterjesztése, 

d) javaslatot tesz a  jegyzőkönyv hiteleső személyére,  

e) az ülés vezetése, a szó megadása, az ülés rendjének biztosítása 

f) rendzavarás esetén az ülés félbeszakítása 

g) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapolására, napirendek összevont tárgyalására, 

h) a vita összefoglalása 

i) szavazás elrendelése, a szavazás számszerű eredményének megállapítása. 
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(2) Az elnök figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, 

másokat sértő kifejezéseket használ, méltatlan magatartást tanúsít. Ismételt rendzavarás esetén a 

szót megvonhatja. 

(3) A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester elnököl. A polgármester és az alpol-

gármester egyidejű akadályoztatása esetén a bizottság elnöke vezeti a képviselő-testület ülését. 

18. § (1) Az ülés napirendjéről a képviselő-testület vita nélkül határoz. 

(2) A napirend sorrendje 

a) sürgősséggel tárgyalandó indítvány 

b) munkatervben szereplő napirendek 

c) rendelet-tervezet 

d) személyi kérdések 

e) más napirendek 

f) kérdések, bejelentések, tájékoztatók, beszámolók. 

19. § (1) A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal elnapolható. A javaslatról a Képviselő-

testület határoz. 

(2) A napirendi pont előterjesztője polgármester, alpolgármester, képviselő, jegyző, az önkormány-

zati intézmény vezetője, gazdasági társaság ügyvezetője, illetve a Képviselő-testület által felkért 

személy lehet. 

 

Előterjesztések 

 

20. § (1) A képviselő testület elé kerülő írásos előterjesztések főbb tartalmi elemei: 

 

a)         Előterjesztői rész: 

 

aa)        a tárgy pontos meghatározása; annak áttekintése, hogy a témakör szerepelt-e már koráb-

ban is napirenden, s ha igen, milyen döntés született; 

          a meghozandó döntés indokainak bemutatása; a tárgykört rendező jogszabályok megjelö-

lése; az előkészítésben résztvevők megnevezése; 

ab)       azoknak az új követelményeknek, összefüggéseknek, lakossági véleményeknek az elem-

zése, amelyek új intézkedést, testületi döntést igényelnek; 

ac)        mindazon körülmények, összefüggések, tények, adatok ismertetése, amelyek a döntést 

indokolják; 

ad)       az előkészítés során végzett összehangoló munka főbb tapasztalatai ismertetése a külön-

böző szervekkel vagy személyekkel történt egyeztetés, az ennek során felmerült lényeges érdek- 

és véleménykülönbségek bemutatása, ha ezt a kisebbségben maradt fél kéri; 

ae)        a feladatok, a megvalósításhoz szükséges feltételek és a végrehajtás során elérendő 

eredmények konkrét megjelölése; 

    af)       a határozati javaslat indokolása. 

 

b)         Határozati rész: 

 

Az előterjesztés második fő része az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot tartal-

mazza, amelynek fontosabb tartalmi követelményei a következők: 

 

ba)       logikusan épüljön az előterjesztés első részének megállapításaira; 

bb)       legyen szakszerű és végrehajtható; 

bc)       ahol ez lehetséges, alternatív javaslatokat kell kidolgozni; 

bd)       meg kell határozni a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtási határidőt, a végrehajtás-

ról szóló beszámolásra vonatkozó határidőt, részhatáridőt; 
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be)       utalni kell a tárgyban korábban hozott határozatok további sorsára (hatályon kívül helye-

zés, módosítás, stb.), arra törekedve, hogy adott témakörben csak egy testületi határozat legyen 

hatályban. 

 

(2)      a) A képviselő testület elé kerülő előterjesztés előterjesztőjeként a következők lehetnek 

feltüntetve: 

 polgármester, 

 alpolgármester, 

 bizottság, bizottsági elnök, 

 képviselők, 

 jegyző, 

 mindaz, akit a képviselő testület előterjesztés készítésére kötelez, vagy felkér. 

b)    A képviselő testület határozatai végrehajtásáért felelősként a következők lehetnek megje-

lölve: 

 polgármester, 

 alpolgármester, 

 bizottsági elnök, 

 jegyző, 

 mindaz, akit a képviselő testület határozatai végrehajtására kötelez, vagy felkér. 

(3)Egyéb követelmények: 

a) A napirendi előterjesztést írásban kell benyújtani. Kivételes esetben – az ügy fontosságára, 

sürgősségére tekintettel – szóbeli előterjesztés tehető a képviselő testület ülésén, melyet a 

napirendi javaslatról történő döntés előtt jelezni kell a polgármesternek. A határozati ja-

vaslatot szóbeli előterjesztés esetén is írásban kell a képviselők rendelkezésére bocsátani 

legkésőbb a napirend tárgyalásának megkezdéséig. Szóbeli előterjesztést tehet: polgármes-

ter, alpolgármester, bizottság, bizottsági elnök, jegyző. 

b)         Csak írásban kerülhet sor: 

 

-           a képviselő testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyek, 

-           a költségvetés módosítását érintő javaslat, 

-           az önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek, 

-           a polgári jogi jogügyletekkel kapcsolatos ügyek előterjesztésére. 

 

c)         Az előterjesztéseket 8 nappal a testületi ülése előtt kell leadni a jegyzőnek. 

d)        A jegyző a törvényesség betartását előzetesen megvizsgálja. 

e)         Pénzügyi fedezetet igénylő képviselő-testületi előterjesztések csak valós, ténylegesen 

rendelkezésre álló forrás megjelölésével, a pénzügyi csoportvezető ellenjegyzésével terjeszthe-

tők be a képviselő testület elé. 

f)         A költségvetéssel kapcsolatos előterjesztést aláírja a polgármester és a jegyző. 

g)         A képviselő testületi előterjesztés eredeti példányának az előterjesztő aláírását tartal-

maznia kell 

h)         Zárt üléshez szükséges nyilatkozat beszerzéséről az előterjesztés előkészítője gondosko-

dik.  

i)          Az előterjesztés jobb felső sarkában "ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE" vagy 

"NYILVÁNOS ÜLÉS   NAPIRENDJE" megjelölést kell alkalmazni. 
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    j)          A határozati javaslatot tartalmazó előterjesztésben meg kell jelölni, hogy a döntéshoza-

tal egyszerű vagy minősített többséggel történik-e. 

(4)       Az előterjesztő az előterjesztését a döntéshozatalig visszavonhatja, amelyet a képviselő-

testület szavazás nélkül tudomásul vesz. 

 

Sürgősségi indítvány 

21. § (1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés meghívójában az 

előterjesztések között nem szerepel. 

(2) A képviselő-testület a napirend tárgyalása során dönt az előterjesztés napirendre vételéről. Ha 

nem ismeri el a sürgősséget, az előterjesztést a következő ülés napirendi javaslataként kell kezelni. 

(3) A sürgősségi indítványt írásban a polgármesternél kell benyújtani a napirend megállapítását 

megelőzően, a sürgősség tényének indokolásával. 

(4) Sürgősségi indítványt nyújthat be 

a) a polgármester, 

b) az alpolgármester, 

c) a bizottság 

d) a képviselő 

e) a jegyző. 

Kérdés, interpelláció 

 

22. § (1) Kérdésnek minősül az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, 

előkészítési jellegű tudakozódás. 

(2) Interpellációnak minősül a magyarázatadási kötelezettség az interpellált személy feladatkörébe 

tartozó valamennyi ügyben. 

(3) A kérdésre a képviselő-testület ülésén válaszol az, akihez a kérdést intézték, ennek hiányában 

30 napon belül írásban érdemi választ ad. 

(4) A képviselő a képviselő-testület ülésén interpellációt intézhet 

a) a polgármesterhez, 

b) az alpolgármesterhez, 

c) a bizottság elnökéhez, 

d) a jegyzőhöz. 

(5) Az interpellációra az ülésen, ennek hiányában 15 napon belül írásban érdemi választ ad az, 

akihez az interpellációt intézték. 

(6) Ha a képviselő az interpellációra adott választ nem fogadja el, úgy a képviselő-testület dönt az 

elfogadásról. Elfogadás hiányában a képviselő-testület eseti bizottságot hoz létre az interpelláció 

tárgyát képező téma vizsgálatára, vagy a kivizsgálással bizottságát bízza meg. A vizsgálat eredmé-

nyéről a soron következő rendes ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

Vita 

23. § (1) Az írásbeli előterjesztést és az önálló indítványt az előterjesztő vita előtt szóban kiegészít-

heti, módosíthatja. 

(2) A vita megkezdése előtt a bizottság elnöke – távollétében képviselő tagja – nyilatkozik az elő-

terjesztésről. 

(3) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát. 

(4) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket 

tehetnek fel, amelyre az előadó válaszol. 
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(5) Felszólalásra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A polgármester soron kívüli felszólalást is 

engedélyezhet. 

(6) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig 

megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. 

24. § (1) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselő-testület bár-

mely tagja javaslatot tehet. Erről a képviselő-testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a 

napirend előterjesztője a hozzászólásokkal összefüggésben ismerteti álláspontját. 

(2) A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvé-

nyességét illetően észrevételt kíván tenni. 

(3) Bármelyik képviselő a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét, 

a döntéshozatal elhalasztását. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt. 

25. § Módosító javaslatot az ülés előtt írásban, illetve az ülésen szóban lehet előterjeszteni. Az 

előterjesztő nyilatkozik, hogy a módosító javaslatot befogadja-e. A szavazás elrendelése előtt az 

ülés elnöke a módosító javaslat írásba foglalását kérheti. Amennyiben az előterjesztő a módosító 

javaslatot befogadja, a módosítással együtt kell szavazásra bocsátani a rendelettervezetet vagy 

határozati javaslatot, amennyiben nem fogadja be, az eredeti előterjesztésben szereplő rendeletter-

vezetet vagy határozati javaslatot kell szavazásra bocsátani. 

 

A szavazás rendje 

 

26. § (1) A képviselőtestület a napirendi pont vitáját követően a döntést igénylő kérdésben rendele-

tet alkot vagy határozatot hoz. 

(2) Az ülés elnöke az előterjesztett javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra. A módosító javas-

latról való szavazás megelőzi az előterjesztett javaslatról való szavazást. Ha az egymást kizáró 

javaslatok közül a képviselő-testület az egyik javaslatot elfogadja, a többiről nem kell szavazást 

elrendelni. 

(3) Ha a képviselőtestület két vagy több előterjesztést együtt vitatott meg a határozati javaslatokról 

akkor is külön-külön kell szavazást elrendelni. 

 

27. § (1) A képviselő-testület a döntéseit kézfelemeléssel hozza. 

(2) Szavazategyenlőség esetén a vita tovább folytatható és a javaslat ismét szavazásra bocsátható. 

Ismételt szavazategyenlőség esetén az előterjesztő javaslatát a következő rendes ülésre terjesztheti 

elő. 

(3) A Képviselő-testület a döntéseit egyszerű többséggel hozza. Az egyszerű többséggel elfogad-

ható javaslat elfogadásához a jelenlévő Képviselő-testületi tagok több mint felének „igen” sza-

vazata szükséges. 

(4) A minősített többséggel elfogadható javaslat elfogadásához a megválasztott képviselők több 

mint felének „igen” szavazata szükséges. A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően minősített 

többség szükséges: 

a) a rendeletalkotás; 

b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

c) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 

d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adós-

ságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása; 

e) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megál-

lapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból tör-

ténő kiválás; 
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f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

g) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

h) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 

i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, Kormányhivatalnál, Ügyészségnél, bíró-

ságnál, perindítás; 

j) a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcso-

latos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 

k) az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy 

éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 

l) a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása, területszervezési 

kezdeményezés; 

m) zárt ülés elrendelése; 

n) Képviselő-testületi tag kizárása; 

o) a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti önfeloszlatás; 

p) Önkormányzati pénzügyi kötelezettséget vállaló szerződéskötéshez; 

q) sürgősségi indítvány tárgyában való döntéshez; 

(5) A (4) bekezdés szerinti minősített többséghez kötött aktusok visszavonásához, megszünteté-

séhez szintén minősített többséggel történő döntés szükséges. 

28. § (1) A Képviselőtestület titkos szavazással dönt mindazon esetekben amikor jogszabály azt 

kötelező jelleggel előírja. 

(2) A Képviselő-testület titkos szavazással dönthet az Mötv. 46.§ (2) a) és b) pontja szerinti tárgy-

körökben, amennyiben azt legalább 4 képviselő kezdeményezi. 

(3) A titkos szavazást a Szociális, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság bonyolítja le, tájékozta-

tást ad a szavazás lebonyolításáról, a szavazást követően megszámlálja a szavazatokat és a szavazás 

eredményéről jelentést tesz a Képviselő-testületnek. 

(4) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, arra kijelölt helyiségben és szavazóurna 

igénybevételével történik. 

(5) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: 

a) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét, 

b) a képviselő-testület jelen lévő tagjainak nevét, 

c) a szavazás során felmerült körülményeket. 

(6) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselőtestület üléséről készült 

jegyzőkönyvhöz. 

 

29. § (1) A képviselőtestület legalább 2 fő képviselő indítványára név szerinti szavazást tart. 

(2) Névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa képviselők nevét akik „igen”, 

„nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a sza-

vazatokat összeszámlálja és az eredményről az ülés elnökét tájékoztatja. A szavazás eredményét az 

ülés elnöke állapítja meg. 

(3) Személyi és ügyrendi kérdésben névszerinti szavazás nem tartható. 

(4) A név szerinti szavazás tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell 

a szavazás eredményét. 

(5) Név szerinti szavazást kell tartani:  

a) a Képviselő-testület megbízatásának lejártát megelőző feloszlásáról szóló testületi döntés-

ről  

b) önkormányzati vagyon megterheléséről, 

c) hitelfelvételről,  

d) önkormányzati kötvénykibocsátásról. 

(6) A név szerinti szavazásra vonatkozóan az Mötv. 48.§ (3) bekezdésében foglaltak irányadóak. 
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Jegyzőkönyv 

30.§ (1) A Képviselő-testület üléséről szóló jegyzőkönyvre, annak aláírására, közokirati jellegére, 

betekinthetőségére az Mötv. 52.§ (1) bekezdése szerinti szabályok irányadóak. 

(2) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet az Mötv. 52. §. (2) bekezdésén túlmenően a 

képviselő-testületi ülésen, a polgármester indítványa alapján kijelölt 2 jegyzőkönyv hitelesítő írja 

alá, aki csak a képviselő-testület tajga lehet.   

(3) A munkaterv szerinti nyilvános ülésekről hanganyag készül. A hanganyag nem selejtezhető, 

annak őrzéséről a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell gondoskodni. 

(4) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

(5) A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a jegyző kezeli.  Egy példányt a mel-

lékletekkel együtt a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén keresztül, szkennelve a Békés Megyei Kor-

mányhivatalnak kell továbbítani, további egy példányt – zárt ülésről készített jegyzőkönyvet kivéve 

– a közös önkormányzati hivatal irattárában kell elhelyezni. 

(6) A jegyzőkönyv közokirat, amelynek helyben maradó példányait nemzeti színű szalaggal kell 

összefűzni és bélyegző lenyomattal kell ellátni.  

A képviselő-testület döntései 

31. § (1) A képviselő-testület a törvényben meghatározott esetben határozatot hoz, rendeletet alkot. 

(2) A képviselő-testület határozata tartalmazza 

a) a testület döntését, 

b) a döntés végrehajtásának határidejét, 

c) a végrehajtásért felelős személy nevét, szerv elnevezését, 

d) a határozatról értesítendők körét. 

(3) A képviselő-testület határozatának megjelölésére a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzété-

tele során történő megjelölésről szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(4) A képviselő-testület döntéseiről a jegyző határidő-nyilvántartást vezet. 

(5) A döntést a jegyzőkönyv aláírását követően haladéktalanul el kell küldeni a végrehajtásért 

felelős személynek és szervnek. 

32. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti 

a) a települési képviselő 

b) a bizottság, 

c) a polgármester, 

d) az alpolgármester, 

e) a jegyző, 

f) roma nemzetiségi önkormányzat, 

g) a település önszerveződő közössége, 

(2) A rendelet-tervezet előkészítéséhez a képviselő-testület elveket, szempontokat állapíthat meg. 

(3) A rendelet-tervezet előkészítését a jegyző vagy a kirendeltség-vezető végzi. Esetenként megbíz-

ható az előkészítéssel a bizottság, ideiglenes bizottság, illetve külső szakértő. 

 

33. § (1) Az önkormányzati rendelet előkészítése során elemezni kell a jogszabályi környezetet, a 

szabályozandó tárgy szerint érintett szervezetek, szakemberek véleményét, álláspontját, társadalmi 

egyeztetés releváns eredményét. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elemzés eredményét a rendelet előterjesztésében az előter-

jesztő ismerteti. 

 (3) A lakosság széles körének jogait, kötelességeit érintő önkormányzati rendelet tervezetét leg-

alább 5 napra társadalmi egyeztetés céljából el kell helyezni a közös önkormányzati hivatal hirdető-

tábláján és az önkormányzat honlapján. A településen lakó választópolgárok a tervezettel kapcsola-

tos véleményüket írásban juttatják el a jegyzőhöz a  közzétételben megjelölt időpontig.  
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(4) A (3) bekezdés szerinti társadalmi egyeztetésre nem lehet bocsátani a helyi adóval, önkormány-

zati vagyongazdálkodással, költségvetéssel, önkormányzati bevétellel és a képviselő-testület szer-

vezeti és működési szabályzatával kapcsolatos rendeleteket. 

 

34. § (1) A rendelet-tervezetet a polgármester vagy a jegyző terjeszti képviselő-testület elé. 

(2) A rendelet-tervezet általános és részletes indokolással terjeszthető elő. Az előterjesztő tájékoz-

tatja a képviselő-testületet az előkészítés és a véleményeztetés során felvetett, de a tervezetben nem 

szereplő javaslatokról is, utalva a mellőzés indokaira. 

(3) A rendelet hiteles, kihirdetésre kerülő szövegét a jegyző állapítja meg. 

(4) A jegyző a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét naprakész állapotban vezeti.  

(5) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötelezettek évente, a munkatervben meghatáro-

zott időpontban tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetéről és a végrehajtás legfontosabb tapasz-

talatairól. 

 

35. § (1) A képviselőtestület rendeleteit, határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan 

kell számozni. A rendelet megjelölése tartalmazza a számát, a kihirdetés dátumát, a határozat meg-

jelölése tartalmazza számát és meghozatalának időpontját. 

(2) A rendelet a közös önkormányzati hivatal  hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül kihirde-

tésre. A rendeletet közzé kell tenni a település honlapján is, a kihirdetését követően. A rendelet 

hatályos szövegének a községi hirdetőtáblán kifüggesztettet kell tekintetni.  

(3) Az önkormányzat honlapján a rendeletek mellékleteit és egységes szövegét is meg kell jeleníte-

ni. A rendelet és a határozat a Községháza (5811 Végegyháza, Széchenyi út 2.) épületében tekint-

hető meg személyesen. 

(4) A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. 

Közmeghallgatás 

36. § (1) Kötelező közmeghallgatást tartani a munkatervben valamint a Képviselő-testület által 

esetenként meghatározott egyes napirendek tárgyalása előtt. 

(2) A közmeghallgatás időpontját az Önkormányzat honlapján, valamint a község hirdetőtábláin  

közzé kell tenni a közmeghallgatás előtt legalább 8 nappal. 

 

IV. FEJEZET 

 

A települési képviselő 

 

37. § (1) A képviselőt törvényben és önkormányzati rendeletben meghatározott jogok illetik meg és 

kötelezettségek terhelik. 

(2) A képviselő eskütételére vonatkozó szabályokat törvény határozza meg. 

(3) A képviselő 

a) tevékenyen részt vesz a képviselő-testület és annak a bizottságnak a munkájában, amelynek 

tagja, 

b) írásban vagy szóban a polgármesternek, vagy a bizottság elnökének bejelenti, ha a képviselő-

testület, illetve bizottság ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadá-

lyoztatva van, ezt igazolt távollétként kell kezelni. A be nem jelentett távollét igazolatlannak minő-

sül. 

c) a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okot az előterjesztés vitájának megkezdése előtt 

bejelenti, 

d) a képviselő-testület vagy bizottság megbízásából való eljárásáról a következő ülésen beszámol. 

(4) A képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját és költségtérítését külön rendelet 

szabályozza.  
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(5) A képviselő – a választópolgárokkal való közvetlen és rendszeres kapcsolat-tartása végett – 

fogadóórát tarthat. 

(6) Az önkormányzati képviselő jogszabályban meghatározottak szerint kitöltött és benyújtott 

vagyonnyilatkozatot tesz. 

(7) A képviselő a tudomására jutott minősítéssel védhető közérdek körébe tartozó adatot, üzleti és 

magántitkot megőrzi. A titoktartási kötelezettség a megbízatás lejárta után is fennáll. 

 

38. § (1) A képviselőt a tisztségviselők, a jegyző, a közös önkormányzati hivatal, az önkormányzati 

társaságok és intézmények vezetői, ügyintézői munkaidő alatt kötelesek fogadni. 

(2) Az Mötv. 32.§ (2) i) pontjában foglalt képviselő-testületi ülésen történő részvétel igazolatlan 

elmulasztása esetén a képviselő-testület határozattal a külön rendeletben megállapított tiszteletdíj  

megvonásáról, a rendeletben foglaltak szerint határozhat.  

 

V. FEJEZET 

 

A képviselő-testület bizottsága 

 

39. § (1) A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, 

ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó bizottságot választ, 

ideiglenes bizottságot választhat. 

 (2) Ideiglenes bizottságot  választ – amennyiben az alakuló ülésen a vagyonnyilatkozatok kezelésé-

re is jogosult állandó bizottság választása nem történik meg -  a képviselők vagyonnyilatkozatának 

átvételére,  kezelésére, nyilvántartására  is jogosult állandó bizottság megválasztásának idejéig. Az 

állandó bizottság megválasztását követően a vagyonnyilatkozatokat a bizottság részére átadja, ezzel 

a bizottság feladatát elvégzi, a bizottság megszűnik.  

(3) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságot hozza létre és tagjainak számát a következők 

szerint határozza meg:  

Pénzügyi, Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 

Tagjainak száma: 4 fő. A bizottság elnöke és három tagja önkormányzati képviselő. 

 

(4) A bizottságok  feladat és hatáskörét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A bizottságok 

tagjainak névsorát a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.   

 

40. § (1) A képviselő-testület meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. 

Az ideiglenes bizottság megbízatása a tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáig tart. 

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát és működésének időtartamát a képviselő-testület a bizottság 

megválasztásakor állapítja meg. 

(3) Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok megfelelően 

irányadók. Az ideiglenes bizottság elnöke csak képviselő lehet. 

 

41. § (1) A bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben 

a) előkészíti a képviselő-testület döntését, 

b) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 

c) szervezi a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását, 

d) kezdeményezi valamely előterjesztés vagy indítvány sürgősségi tárgyalását, 

e) állást foglal a képviselő-testület által meghatározott előterjesztésben foglaltakról 

f) ellenőrzi a közös önkormányzati hivatal  képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetve 

végrehajtására irányuló tevékenységét, 

g) ellátja a képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat, 

h) véleményezi a rendelet-tervezeteket. 
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(2) Bizottság feladatai a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban 

a. A polgármester, a települési képviselők, valamint házas és élettársuk és gyermekeik által 

tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése; 

b. A nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint házas és élettársuk és gyermekeik által 

tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése 

c. A bizottság előtt indított vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása. 

(3)Az önkormányzati képviselő összeférhetetlensége esetén – amennyiben annak megszüntetése 

30 napon belül nem lehetséges - átveszi az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszonya 

megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatot. 

A bizottsági működés főbb szabályai 

42. § (1) A bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén elnökhelyettes hívja össze és vezeti. 

Az elnök és az elnök-helyettes egyidejű akadályoztatása vagy a pozíciók egyidejű betöltetlensége 

esetén az akadályoztatás vagy betöltetlenség 14. napját követően a polgármester, akadályoztatása 

esetén az alpolgármester összehívhatja és ülését vezetheti az akadályoztatás vagy betöltetlenség 

befejeződéséig tartó időszakban. 

(2) A bizottság elnöke a meghívót és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket az ülés előtt 3 

nappal megküldi a bizottság tagjainak és a meghívottaknak. 

(4) A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert, az alpolgármestert, a jegyzőt, valamint a 

napirend által érintett helyi önszerveződő közösség képviselőjét, a bizottság által tárgyalt napirendi 

pontok előadóit.  A bizottság elnöke a bizottsági ülésre más érdekelteket is meghívhat, akik az 

ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. 

(5) Bármely képviselő, a polgármester, az alpolgármester és a jegyző javaslatot tehet valamely, a 

bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság 

legközelebbi ülése elé terjeszti, melyekre köteles meghívja az indítványozó képviselőt. 

(6) A bizottság köteles a munkatervében szereplő, illetve a képviselő-testület által meghatározott 

feladatokat az előírt határidőre elvégezni. A soron következő képviselő-testületi-ülés előtt 3 nappal 

a bizottság rendelkezésére bocsátott előterjesztést legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőzően  

köteles megtárgyalni. A bizottsági ülést követően benyújtott sürgősségi indítványokról, illetve 

módosító javaslatokról a bizottság a Képviselő-testületi ülés megkezdéséig foglalhat állást. 

(7) A bizottság döntéseiről a bizottság elnöke ad tájékoztatást. 

(8) A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság által kijelölt tag írja 

alá. 

(9) A bizottság a tevékenységéről évente a munkatervben meghatározott időpontban beszámol a 

képviselő-testületnek. 

(10) A bizottságok  ügyviteli feladatainak ellátásáról a jegyző gondoskodik. A bizottságok iratait az 

ügyiratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 

 

VI. FEJEZET 

Polgármester, Alpolgármester, Jegyző 

43. § (1) A polgármester megbízatását választása szerint, főállásban látja el. 
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(2) A polgármester eskütételére az Mötv. 63.§-a, az ülések összehívására az Mötv. 65.§-a,  pol-

gármester képviselő-testületi tagságára az Mötv. 66.§-a irányadó. 

(3) A polgármester jogait és kötelezettségeit az Mötv. 67.§-a szabályozza. 

44. §(1) A polgármester feladata a képviselő-testület működésével kapcsolatban 

a) képviseli a képviselő-testületet, 

b) előterjeszti a képviselő-testület munkatervét, 

c) beszámol az átruházott hatáskör gyakorlásáról, 

d) segíti a képviselők munkáját, 

e) aláírja a képviselő-testület rendeletét, valamint az üléstől készített jegyzőkönyvet, 

f) ellenőrzi a képviselő-testület határozatainak végrehajtását. 

g) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat; 

h)biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást és a közakarat érvényesítését; 

i) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét; 

j) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat – közös hivatalt alkotó települések önkormányzatainak 

polgármestereivel -  a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében 

 

(4) A polgármester ismételt tárgyalásra vonatkozó jogait az Mötv. 68.§ (1) bekezdése tartalmazza. 

 

45.§ (1) A polgármesternek az Mötv.  68.§ (2) bekezdése szerinti döntéshozatala nem terjed ki:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

a) rendeletalkotásra, 

b) önkormányzati vagyon megterhelésére, 

c) hitelfelvételre, 

d) részvénykibocsátásra, 

e) fegyelmi eljárásban történő döntéshozatalra. 

 

(2)  A polgármester az Mötv. 68.§ (3) bekezdés szerinti, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása 

mellett két ülés közötti időszakban meghozható döntéseit az alábbi tárgykörökben hozhatja 

meg 

a) önkormányzat által vagy önkormányzati társulási tagként benyújtható, pályázati támo-

gatással járó pályázati anyag benyújtása, amennyiben a képviselő-testületi ülésen tör-

ténő tárgyalás a pályázati határidő elmulasztásával járna és a pályázati önrész nem ha-

ladja meg az 1.000.000 Ft-ot, 

b) pályázati nyilatkozat pótlása, amennyiben a képviselő-testületi ülésen történő tárgyalás 

a nyilatkozattételi határidő elmulasztásával járna, 

c) veszélyhelyzet, súlyos káresemény elhárításához szükséges intézkedés meghozatala, 

d) az Önkormányzat jogérvényesítése érdekében tett jognyilatkozat vagy beadvány, kere-

set, amennyiben a képviselő-testületi ülésen történő tárgyalás jogvesztő határidő elmu-

lasztásával járna, 

e) amennyiben a döntés elmaradása az önkormányzatnak vagyoni hátrányt jelentene. 

 

(3) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasz-

nálásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

46.§ A polgármester az önkormányzat épületében, a polgármesteri irodában, a hét szerdai nap-

ján, reggel 10 órától, déli 12 óráig fogadóórát tart. 

 

 

  47. § (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármes-

tert választ. Választására, jogállására az Ötv. 34.§-a, eskütételére, jogállására az Mötv. 63.§-a 

irányadó. 

 

(2) Az alpolgármester megbízatását társadalmi megbízatásban látja el. 

 

48. §.A Közös Hivatalt létrehozó önkormányzatok polgármesterei – pályázat alapján – a jogsza-

bályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A jegyző ki-

nevezése határozatlan időre szól. 

 

49. § (1) A jegyző vezeti a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatalt, ezen jogkörében munkál-

tatói jogokat gyakorol a közös hivatal köztisztviselői felett, gondoskodik az önkormányzat műkö-

désével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ebben a feladatkörében: 

a. a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

b. gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekinteté-

ben, de a kinevezéshez, felmentéshez, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott 

körben – a polgármester egyetértése szükséges; 

c. döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

d. dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 

e. tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülé-

sén; 

f. dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 
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g. köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a dönté-

süknél jogszabálysértést észlel, megteszi a szükséges lépéseket a törvényesség helyreállí-

tása érdekében 

h. előkészíti a képviselő-testületi ülés és a bizottsági ülésekre az előterjesztéseket; 

i. gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, azokat a polgármesterrel aláírja. 

(2) A jegyző egyéb feladatai: 

a. ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket; 

b. szervezi a közös hivatal jogi felvilágosító munkáját; 

c. ellátja a közös hivatal tevékenységének egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő 

feladatokat; 

d. ellátja a képviselő-testület által hozott rendeleteket érintő deregulációs tevékenységet, fi-

gyelemmel a jogharmonizációs követelményekre is; 

e. véleményt nyilvánít a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökének kérésére 

jogértelmezési kérdésekben; 

f. javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára; 

g. gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról. 

c. A jegyző köteles gondoskodni a részletes feladatait és hatásköreit tartalmazó jegyzék elké-

szítéséről és folyamatos aktualizálásáról. 

d. A jegyző vagy a kirendeltség-vezető a közös hivatalban a hét minden napján 8 órától, 12 

óráig tart ügyfélfogadást. 

e. A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség 

betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap 

időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Közös Hivatal olyan köztisztvi-

selőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a Közös Hi-

vatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat Közös Hivatalának, vagy 

Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzőjét bízza meg. 

50. § A jegyzőt a Végegyházi kirendeltség vezető, akadályoztatás esetén a Nagybánhegyesi Kiren-

deltség vezetője helyettesíti. A jegyzői és kirendeltség-vezetői tisztségek egyidejű betöltetlensége, 

illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői   

feladatok ellátására Kaszaper Község Polgármestere megfelelő végzettségű köztisztviselőt bíz meg 

 

51. § Amennyiben a polgármester és az alpolgármester 5 munkanapot meghaladó időtartamig egy-

idejűleg akadályoztatott a fizetési kötelezettségvállalásban, a pénzügyi ügyintéző jogosult helyet-

tesíteni a kötelezettség vállalásban. Amennyiben a jegyző és a pénzügyi ügyintéző 5 munkanapot 

meghaladó időtartamig egyidejűleg akadályoztatott a fizetési kötelezettségvállalásban, az adóha-

tósági ügyintéző jogosult helyettesíteni a kötelezettségvállalásban. A 15 napon túli kötelezettség-

vállalásra az Mötv. 112.§ (4) bekezdése szerinti helyettesítés irányadó.  

  Közös önkormányzati hivatal 

52. § (1) Végegyháza Község lakosságszáma a 2019. évi önkormányzati választások évétől – 2019. 

január 1-jei állapot – nem éri el 2000 fő lélekszámot, így közös önkormányzati hivatal létrehozására 

kötelezett.   

(2) A közös önkormányzati hivatal a következő önkormányzati választásokig kerül létrehozásra.  
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(3)  A közös önkormányzati hivatalra vonatkozóan külön megállapodás, alapító okirat és szervezeti 

és működési szabályzat rendelkezései az irányadók. Az alapdokumentumokat a létrehozó önkor-

mányzatok képviselő-testületei külön-külön minősített többségű szavazattal elfogadott határozattal 

hagyják jóvá, együttes ülés keretében.  

 

 

VIII. FEJEZET 

 

 

Önkormányzati társulás 
 

53. § 

(1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb 

megoldása érdekében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásban vesz részt. 

(2) A társulás célja és rendeltetése: a lakossági szükségletek kielégítését szolgáló feladatok ösz-

szehangolt ellátása 

(3) A koordináció főbb módszerei: polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők szakmai tanács-

kozásai; 
 

Nemzetiségi önkormányzat 
 

54. § 

(1) A Végegyháza községben működő – roma - helyi nemzetiségi önkormányzat tevékenységé-

nek – önállósága megsértése nélküli - segítése, a vele való együttműködés, a települési ön-

kormányzat nemzetiségek jogainak védelmére vonatkozó törvénynek megfelelő kötelező köz-

feladatának része. 

(2) A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adat-

szolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége 

gondoskodik. 

(3) Végegyháza Község Önkormányzata a Végegyházai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 

helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 

megállapodást kötött. 
 

(4) A megállapodás szerinti működési feltételek: 

a) az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább 

tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi, tisztség-

viselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 

helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi-

költségek és fenntartási költségeket a helyi önkormányzat viseli.  Ennek keretében az Ön-

kormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek lebonyolításá-

hoz, közmeghallgatásaihoz szükséges helyiséget a Végegyháza, Széchenyi u. 2. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú épület helyiségében; 

b) az Önkormányzat a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Végegyházi Kirendeltségén 

(továbbiakban: Kirendeltség) keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének 

megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Nemzetisé-

gi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.  

c) az Önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző vagy a jegyzővel azonos képe-

sítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testü-

leti ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
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d) a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a 

jegyző a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Végegyházi Kirendeltsége pénzügyi 

ügyintézőjén keresztül biztosítja; 

e) a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldé-

se, sokszorosítás stb.) a jegyző a Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal Végegyházi Ki-

rendeltsége a kirendeltség-vezetőjén keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat el-

nökének igényei szerint. 
 

IX. FEJEZET 

 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés, közmeghallgatás 

 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 

55. §(1) A képviselő-testület a törvényekben foglaltakon túlmenően a következő ügyekben ír ki 

helyi népszavazást: 

a) a törzsvagyon körébe tartozó – korlátozottan forgalomképes – 500 millió forint értékhatáron 

felüli vagyontárgy, elidegenítése, megterhelése, gazdasági társaságba való bevitele, illetőleg más 

célú hasznosítása tárgyában. 

(2) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek 

eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(3) A képviselő-testület a helyi népszavazás és a népi kezdeményezés részletes eljárási rendjét 

külön önkormányzati rendeletben határozza meg. 

 

Lakossági fórumok 

 

56. § (1) A jelentősebb testületi döntések, helyzetértékelések előtt a képviselő-testület és bizott-

ságai lakossági fórumot szervezhetnek. A lakossági fórumok a lakosság, a civil szervezetek, 

egyéb érdekeltek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását 

szolgálják. 

(2) A képviselő-testület a következő lakossági fórumokat rendszeresíti: 

a) közmeghallgatás, 

b) a település egészét érintő tanácskozás, 

c) településrészi tanácskozás. 

(3)   A közmeghallgatás időpontjának meghirdetéséről a polgármester gondoskodik. 

 

X. FEJEZET 

 

Az Önkormányzat vagyona 

 

57. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos részletes szabá-

lyokat (vagyontárgyak köre, elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más 

célú hasznosítására vonatkozó előírások) külön önkormányzati rendeletben határozza meg.  

 

Az önkormányzat költségvetése 

 

58. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről önkormányzati rendeletet alkot. 

 

(2) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik: 
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a. Az első fordulóban történik a költségvetési koncepció elkészítése. Ennek során történik 

meg a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelvek tartalmának, az ön-

kormányzat gazdálkodására gyakorolt hatásainak, valamint az önkormányzat alapellátási 

kötelezettségeivel és az önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzügyi információk 

szakmai elemzése. A költségvetési koncepció kidolgozásával kapcsolatos kiemelt felada-

tok: 

 fel kell tárni a bevételi forrásokat és azok bővítési lehetőségeit, 

 a kiadási szükségletek meghatározása, azok gazdaságos, célszerű megoldásainak feltérké-

pezése, 

 az igények és a célkitűzések egyeztetése, 

 meg kell határozni a feladatvállalás sorrendjét. 

b. A második fordulóban történik a költségvetési-rendelet tervezetének kidolgozása, amely 

alternatív javaslatokat is tartalmazhat. A rendelettervezet javaslat formájában kerül a kép-

viselő-testület elé és a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza: 

 a bevételi forrásokat, 

 önálló költségvetési szervként a működési, fenntartási előirányzatokat, 

 a felújítási előirányzatokat célonkénti bontásban, 

 a fejlesztési kiadásokat feladatonként, külön tételben, 

 az általános és céltartalék pénzeszközeit 

(3) A költségvetési rendelet tervezetét szakmailag a jegyző vagy a kirendeltség-vezető készíti 

elő, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az előterjesztést a képviselő-testület bizott-

sága köteles megtárgyalni. 

(4) A jegyző féléves költségvetési információt szolgáltat a képviselő-testületnek, melyről a tes-

tület határozatot hoz. 

(5) A zárszámadásról szóló rendelet előkészítése és előterjesztése a (3) bekezdésben foglaltak 

szerint történik. 

 

Az önkormányzati gazdálkodás szabályai 

 

59. § (1) Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a jogszabályi előírások alap-

ján a közös hivatal látja el. E körbe tartozó feladatai, különösen: 

a. a költségvetési beszámoló, az adóbeszámoló, a költségvetési tájékoztató és a havi pénzfor-

galmi információ elkészítése a pénzügyminiszter által előírt módon és határidőre; 

b. a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása; 

c. biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű 

vezetését. 

60. § (1) Az önkormányzat által létesített és fenntartott önállóan működő, de nem önállóan gaz-

dálkodó intézmények pénzügyi feladatait a közös hivatal látja el. 

(2) Az önkormányzat által létesített és fenntartott intézmény ellenőrzését a polgármester a közös 

hivatal és a belső ellenőr útján látja el, illetve biztosítja. 

 

61. § (1) Az önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának 

elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 
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(2) Az utalványok ellenjegyzésére a pénzügyi ellenjegyző vagy az általa felhatalmazott személy 

jogosult. 

(3) Az (1) – (2) bekezdésen alapuló felhatalmazás részletes szabályait a Gazdálkodási Szabály-

zat tartalmazza 

 

 

XI. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

62. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2)  Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Végegyháza Község Önkor-

mányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

8/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

Végegyháza, 2019. november 27. 

 

 

 Vajda Norbert Pajkó Alexandra 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: 

 

Végegyháza, 2019. november 28. 

 

 

  Pajkó Alexandra 

         jegyző 
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1. számú melléklet 

 

Végegyháza Község Önkormányzata által kötelezően ellátandó feladatok 

 

Ssz. 

A B 

Kormányzati funkció 

száma megnevezése 

1. 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

3. 013320 Köztemető-fenntartás és- működtetés 

4. 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsola-

tos feladatok 

5. 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

6. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

7. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

8. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

9. 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

10. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

11. 045120 Út, autópálya építése 

12. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

13. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

14. 063080 
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üze-

meltetése 

15. 064010 Közvilágítás 

16. 066010 Zöldterület kezelés 

17. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

18. 072111 Háziorvosi alapellátás 

19. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

20. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

21. 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 

22. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

23. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

24. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

25. 082092 
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

26. 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

27. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

28. 107052 Házi segítségnyújtás 

29.  047120 Piac üzemeltetése 

30. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

31. 082093 
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr mű-

vészetek 
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Végegyháza Község Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok 

 

 

 

Ssz. 

A B 

Kormányzati funkció 

száma megnevezése 

1. 041120 Földügy igazgatása 
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2. melléklet  

 

A képviselő testület által átruházott hatáskörök jegyzéke 

Feladat/hatáskör Jogszabályhely Hatáskört 

gyakorló 

A B C 

Települési támogatás megállapí-

tása 

1993. évi III. törvény és 

1/2015. (II. 26.) Ör. 
Polgármester 

 

Lakhatási támogatás Bizottság 

Köztemetés Polgármester 

Jövedelemtől független pénzbeli 

ellátások 

Bizottság 

 Bizottság 

Szociális célú tűzifa-juttatás A tárgyban hatályos önkor-

mányzati rendelet 
Bizottság 

 

Költségvetési többlet pénzintézeti 

lekötés útján történő hasznosítása 

Az önkormányzat 

költségvetéséről szóló rende- 

lete szerint 

Polgármester 

Gondoskodik a helyi közutak ke-

zelésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. 

1988. évi I. törvény 46. § (1) Polgármester 

Bursa Hungarica pályázatok elbí-

rálása 

a felsőoktatásban részt vevő 

hallgatók juttatásairól és az 

általuk fizetendő egyes téríté-

sekről szóló 51/2007. (III. 26.) 

Korm. rendelet 

18. § (1) 

Bizottság 

 

A bizottság kezeli és tartja nyilván 

a képviselők vagyonnyilatkozatait 

Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 39. §. (4) 

Bizottság 

 

Az önkormányzati pályázatok elő-

készítésében való részvétel, a tá-

mogatásban részesült pályázatok 

megvalósításának teljeskörű nyo-

mon követése , felügyelete, a dön-

tések előkészítésében való 

 
Polgármester 

 

Önkormányzati tulajdonú laká-

sok, bérbeadása,  

A tárgyban hatályos önkor-

mányzati rendelet 
Bizottság 

 

Önkormányzat által hasznosított 

termőföldekkel kapcsolatos dönté-

sek (vetésforgó, megrendelések, 

értékesítések) 

 
Bizottság 

 

Önkormányzati tulajdonú helyisé-

gek, gépjárművek bérbeadása   

A tárgyban hatályos önkor-

mányzati rendelet 
Polgármester 
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1. számú függelék 

 

 

A Képviselő-testület névsora 

 

 

Polgármester:     Vajda Norbert 

Alpolgármester:    Csák István 

Képviselők:     Barecz Mihály András 

Császárné Czúth Erzsébet 

      Jámbor Sándor 

      Paulik Zsuzsanna 

      Sári László 

 

2. számú függelék  

A Képviselő-testület állandó bizottságának névsora 

 

Pénzügyi Szociális, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Elnök:     Császárné Czúth Erzsébet képviselő 

Tagok:     Jámbor Sándor képviselő 

      Sári  László képviselő 

      Paulik Zsuzsanna képviselő 

 

 


