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SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2011.(VI.10.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
 

(egységes szerkezetbe foglalva a 4/2013.(IV.15.) számú, a 6/2013.(VI.26.) számú, a 11/2014.(IX.22.) számú, 

és a 12/2014.(X.27.) számú rendeletek módosításaival) 

 
Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet  

Általános rendelkezések 

 

1. Az Önkormányzat hivatalos elnevezése és székhelye, a képviselő-testület és 

szervei és bélyegzői 

 

1. § 

 

(1) Az Önkormányzat hivatalos elnevezése: Szorgalmatos Község Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat). 

Székhelye: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta utca 18/a. 

(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Szorgalmatos Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). 

Székhelye: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta utca 18/a. 

(3) A Képviselő-testület szervei: 

a. Szorgalmatos Község Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: 

Polgármester); 

b. Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi 

Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság); 

c. Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) 

d. A Képviselő-testület bizottságainak elnevezése: Szorgalmatos Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális Bizottsága. 1 

(4) Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, 

körben az Önkormányzat elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát. 

                                                            
1 Módosította a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete 
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(5) A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, 

körben a Képviselő-testület elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát. 

(6) A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, 

körben a Polgármester elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát. 

(7) A Képviselő-testület bizottságai körbélyegzője tartalmazza a Magyarország címerét, 

körben a bizottság elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát. 

(8) A Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző körbélyegzője középen tartalmazza a 

Magyarország címerét, körben a Közös Önkormányzati Hivatal elnevezését, 

székhelyét és a bélyegző sorszámát. 

 

2. Az Önkormányzat jelképei, ünnepei, rendezvényei 

 

2. § 

Az Önkormányzat jelképei:  

címer és zászló. A címer és a zászló használatának rendjét Szorgalmatos Község 

címeréről és zászlajáról szóló 9/2009.(IX.30.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.szorgalmatos.hu 

Az Önkormányzat elektronikus levelezési címe: polghiv@szorgalmatos.hu 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat által alapított elismerés: díszpolgári cím. 

(2) Az Önkormányzat jelképei:  

(3) Az Önkormányzat által alapított díjak: „Szorgalmatosért” kitüntető díj. 

Adományozásának rendjét „Szorgalmatosért” kitüntető díj alapításáról és 

adományozásáról szóló 9/2005.(V.30.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

(4) Az Önkormányzat által alapított elismerések: díszpolgári cím. 

Adományozásának rendjét a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 14/2003.(VIII.15.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

(5) Az Önkormányzat hivatalos lapja az IGAZMONDÓ. 

(6) Az Önkormányzat hivatalos lapja alkalomszerűen jelenik meg. 

(7) Az Önkormányzat hivatalos lapjára térítésmentesen jogosultak Szorgalmatos 

Község Önkormányzat közigazgatási területén állandó, és ideiglenes lakcímmel 

rendelkező lakosok. 

(8) Az Önkormányzat hivatalos lapjának tartalmaznia kell különösen: 

a. a képviselő-testület fontosabb döntéseit, 

b. közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat, 

c. a fontosabb társadalmi eseményeket, 

http://www.szorgalmatos.hu/
mailto:polghiv@szorgalmatos.hu
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d. az Önkormányzat által benyújtott pályázatokat, és az azokban született 

döntéseket, eredményeket. 

(9) Az Önkormányzat hivatalos lapját évfolyamonként le kell fűzni, és évenként be kell 

köttetni, így is biztosítva a település történetének tudományos kutathatóságát. 

(10) Az önkormányzat hivatalos lapjának, az Igazmondónak a felelős szerkesztője a 

mindenkori jegyző. 2 

 

II. Fejezet 

 

1. Az önkormányzat feladat- és hatáskörei 

 

5. § 

 

(1) Szorgalmatos Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai a polgármester 

és hat fő települési önkormányzati képviselő. A képviselő-testület tagjainak 

névsorát a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. 3 

(2) A képviselő-testületet és az önkormányzatot a polgármester képviseli. A képviselő-

testület polgármesterre ruházott feladat és hatásköreit a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat hatáskörének átruházására, visszavonására a polgármester-, a 

polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester-, a polgármester és az 

alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke tesz 

javaslatot. 

(2) Az átruházott hatáskört vissza kell vonni, ha  

a. a polgármesteri tisztség betöltetlen, 

b. az Ügyrendi Bizottság megszűnik. 

 

2. A Képviselő-testület működése 

 

7. § 

 

(1) A Képviselő-testület munkáját éves munkaterv szerint végzi,- évente legalább hat 

ülést tart, melyet a tárgyévet megelőző év decemberi ülésén fogad el. A Képviselő-

testület alakuló-, rendes-, és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart. 4 

(2) A munkaterv tartalmazza az ülések 

a. tervezett időpontját, 
b. tervezett napirendjét, 
c. meghívandók felsorolását, 

                                                            
2 Módosította a 11/2014.(IX.22.) Önkormányzati rendelet 
3 Módosította a 12/2014.(X.27.) Önkormányzati rendelet 
4 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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d. a napirend előterjesztőjének nevét. 
(3) A munkatervet minden év december 31-ig a polgármester terjeszt elő, melyet a 

beérkezett javaslatok alapján a jegyző állít össze. 

(4) A Képviselő-testület ülését össze kell hívni bármelyik képviselő, vagy a képviselő-

testület bizottságának indítványára. 

(5) A Képviselő-testület üléseit esetenként a székhelyétől eltérő helyen is tarthatja. 

(6) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről – a meghívó 

egy példányának a Képviselő-testület székhelyén található hirdető táblán történő 

kifüggesztéssel – az ülés előtt 5 nappal a polgármester tájékoztatja a lakosságot. 

(7) Az alakuló ülést a jogszabály szerinti, a választást követő 15 napon belül kell 

megtartani, összehívása a megválasztott polgármester jogköre. 5 

(8) Az alakuló ülést a megválasztott polgármester vezeti. 6 

 

3. Ülések tervezése, előkészítése 

 

8. §  

 

(1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni: 

a.) a képviselőket, 

b.) a jegyzőt, 

c.) meghatározott napirendi pontok esetén: 

ca) a napirend előadóit, 

cb) az önkormányzati intézmények vezetőit, 

cc) akinek meghívásait a polgármester egyes napirendek 

megtárgyalásához indokoltnak tartja. 

(2) A jegyző feladata a meghívó kiküldése és az ülés tárgyalási anyagának 

összeállítása, melyet az ülés előtt legkésőbb 4 nappal köteles végrehajtani. 

(3) Különösen indokolt esetben a Képviselő-testület rövid úton (telefon, e-mail útján) is 

összehívható. Különösen indokolt a Képviselő-testület összehívása, ha a döntés más 

időpontban nem pótolható. 

(4)  A meghívó tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a javasolt napirendi pontokat. 

A meghívó mellékletét képezik az írásbeli előterjesztések. 

(5) A települési önkormányzati képviselők munkájuk végzése során – előzetes 

bejelentés alapján – jogosultak a székhely épülete helyiségeinek, és a polgármesteri 

hivatal munkavállalói munkakörébe tartozó ügyekben, a segítségük 

igénybevételére. Erre irányuló igényének teljesítését, és munkájuk egyéb feltételeit a 

jegyző biztosítja. 

 

4. Az előterjesztések 

 

9. §  

 

                                                            
5 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
6 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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(1) Előterjesztésnek minősül:  

a.) minden munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – anyag; 

b.) a Képviselő-testület vagy a Képviselő-testület bizottsága által előzetesen 

javasolt rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató. 7 

(2) Előterjesztés benyújtására jogosultak: 

a.) polgármester, 

b.) alpolgármester, 

c.) a Képviselő-testület tagja, 

d.) a jegyző, 

e.) a Képviselő-testület által felkért szerv, szervezet vezetője. 8 

(3) Az előterjesztést minden esetben írásban kell elkészíteni. 

Az előterjesztés két részből áll: 

a.) az első résznek tartalmaznia kell: 

aa) a tárgy pontos meghatározását, 

ab) az előzmény esetén annak rövid ismertetését, a döntést, a végrehajtás 

eredményét, 

ac) fel kell tüntetni mindazokat a körülményeket és összefüggéseket, 

amelyek indokolják a meghozandó döntést és annak költségvetési 

kihatásait. 

b.) a második rész a döntési javaslat: 

ba) melyet egyértelműen, közérthetően kell megfogalmazni, 

bb) az eltérő tartalmú javaslatokat (alternatívákat) külön-külön kell 

megfogalmazni, 

bc) költségvetést érintő döntés esetén annak pénzügyi fedezetét, 

bd) határozat esetén tartalmaznia kell annak a végrehajtásért felelős szerv 

vagy személy megnevezését és a végrehajtás határidejét. 

(4) Szóbeli előterjesztést kivételesen a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott 

döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. 9 

(5) Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt 

előterjesztésnek és határozat-tervezetnek az ülésen történő kiosztását. 

 

 

5. A Képviselő-testületül ülésének összehívása, vezetése 

 

10. §  

 

(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. A polgármesteri és az 
alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén 
a Képviselő-testület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.  

(2) Tartós akadályozatásnak minősül a szabadság kivételével az 5 nap időtartamot 

meghaladó távollét. 

                                                            
7 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
8 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
9 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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(3) A formális meghívó nélkül, telefonon összehívott ülés rendkívüli ülésnek minősül. 

(4) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó, a kezdeményezők által aláírt indítványban 

meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és a javasolt napirendet. 

(5) Az indítványt a polgármesterhez kell előterjeszteni. 

(6) A polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül köteles 

gondoskodni az ülés összehívásáról. 

(7) A rendes ülés napirendjére a polgármester – ülés elnöke – tesz javaslatot az előzetesen 

írásban kiküldött meghívóban részletezettek szerint. Abban az esetben, ha azt 

módosítja, indoklási kötelezettsége van. A meghívóban nem közölt, de az ülésen – 

képviselői indítványként – előterjesztett napirendek tárgyalásának elfogadásához 

minősített többségű szavazat szükséges. 10 

 

11. § 

 

(1) A határozatképesség biztosítása érdekében a képviselő köteles tájékoztatni a 

polgármestert, ha a tervezett ülés időpontja számára nem megfelelő, azon nem tud 

megjelenni. 

(2) A határozatképtelen ülést 10 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. 

Napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a 

képviselők számára.  

(3) A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy 

az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek 

tárgyalását tovább folytatja. 

 

12. § 

 

Az ülésvezető jogkörei: 

a.) megállapítja az ülésről távollévők személyét,  

b.) a megjelentek létszáma alapján megállapítja az ülés határozatképességét, 

c.) az ülés további szakaszában is vizsgálja a határozatképességet, 

d.) a határozatképtelen ülést elnapolja, 

e.) beszámol a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

f.) javaslatot tesz az ülés napirendjére, 

g.) tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat, 

h.) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, 

i.) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 

j.) gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról a tanácskozás rendjének 

megtartása érdekében, 

k.) a tárgytól eltérő vagy ugyanazon érveket, megismétlő felszólalót 

figyelmezteti, ismétlődő esetében megvonja tőle a szót, 

l.) rendre utasítja a képviselőt, aki a Képviselő-testület tekintélyét sértő 

kifejezést használ, 

                                                            
10 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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m.) tartós rendzavarás, állandó lárma vagy a tanácskozást lehetetlenné tevő 

egyéb körülmény esetén az ülés vezetője az ülést felfüggeszti. Ha a 

felfüggesztés után újból megnyitott ülésen a rendzavarás megismétlődik, az 

ülést vezető elnök az ülést berekeszti és a még le nem zárt napirendek 

tárgyalását a soron következő ülésre napolja, 

n.) a megjelent állampolgárokat a tanácskozás rendjének bármilyen módon 

történő megzavarása esetén rendre utasítja, figyelmezteti. Ismétlődő 

rendzavarás esetén az érintetteket a terem elhagyására kötelezi, 

o.) szünetet rendelhet el, 

p.) berekeszti az ülést. 

 

13. § 

 

(1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje: 

a.) polgármesteri beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, 

b.) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

c.) rendelet megalkotását, határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok, 

d.) határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok. 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől 

ügyrendi javaslatra eltérhet. Az ügyrendi javaslattal kapcsolatos döntést nem kell 

határozatba foglalni. 

(3) A napirendi pont tárgyalási sorrendje 

a.) az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez, 

b.) jogszabály által meghatározott esetben a könyvvizsgáló ismertetheti 

véleményét, 

c.) az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság ismerteti véleményét, 

d.) az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések, 

e.) vita az előterjesztéssel kapcsolatban, 

f.) módosító javaslatok megtétele, 

g.) döntés a módosító javaslatról, 

h.) döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról. 

 

14. § 

 

(1) A zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást a polgármester adhat, 

melynek keretében biztosítja a külön törvény szerinti közérdekű adat és a 

közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

 

15. § 

 

(1) Az ülés megnyitásakor az ülésvezető ismerteti a távollevők személyét, a 

megjelentek létszáma alapján megállapítja az ülés határozatképességét. 

Az ülésvezető az ülés további szakaszában is köteles vizsgálni a 

határozatképességet. 
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(2) Ha a Képviselő-testület nem határozatképes, az ülésvezető az ülést elnapolja. 

(3) A Képviselő-testület ülésén részt vevő képviselők, és bármely jelen lévő személy 

köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. 

(4) Az ülés vezetője gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról a tanácskozás 

rendjének megtartása érdekében. 

(5) Az ülés vezetője a tárgytól eltérő vagy ugyanazon érveket, megismétlő felszólalót 

figyelmezteti, ismétlődő esetben megvonja tőle a szót. 

(6) Az ülés vezetője rendre utasítja a képviselőt, aki a Képviselő-testület tekintélyét 

sértő kifejezést használ. 

(7) Az ülés vezetőjének rendfenntartása érdekében tett – e rendeletben szabályozott – 

indokolt intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába 

szállni nem lehet. 

(8) Tartós rendzavarás, állandó lárma vagy a tanácskozást lehetetlenné tevő egyéb 

körülmény esetén az ülés vezetője az ülést felfüggeszti. Ha felfüggesztés után újból 

megnyitott ülésen a rendzavarás megismétlődik, az ülésvezető elnök az ülést 

berekeszti és a még le nem zárt napirendek tárgyalását a soron következő ülésre 

napolja. 

(9) A Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelenő állampolgárok a részükre kijelölt 

helyen foglalhatnak helyet. Kötelesek csendben és rendben követni a tanácskozást, 

tartózkodni mindenféle tetszésnyilvánítástól. 

(10) A megjelent állampolgárokat a tanácskozás rendjének bármilyen módon 

történő megzavarása esetén az ülés vezetője rendre utasítja, figyelmezteti. 

Ismétlődő rendzavarás esetén az ülés vezetője az érintetteket a terem elhagyására 

kötelezi. 

(11) A meghívóban nem szereplő napirendi pont felvételéről a Képviselő-testület 

egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. 

(12) Az egyes napirendeknél elsőként az előterjesztőt illeti a szó, aki az 

előterjesztett írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést tehet. Az előterjesztőt megilleti a 

szavazás előtt a zárszó is. 

 

16. § 

 

(1) Bármely települési képviselő 

a.)  önkormányzati ügyben a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a 

bizottság elnökéhez, 

b.)  közigazgatási ügyben a jegyzőhöz interpellációt intézhet. 

(2) Az ülésvezető minden ülés elején a Képviselő-testületnek bejelenti a beterjesztett 

interpellációkat. 

(3) Az interpellációt – az ülés napját megelőzően legalább egy nappal – a 

polgármesterhez kell írásban benyújtani. 

(4) Az írásban benyújtott interpellációnak tartalmaznia kell az interpelláció képviselő 

és az interpellált nevét, az interpelláció tárgyát és a feltett kérdéseket. 

(5) Az interpelláció tárgyalása során az interpelláló képviselő szóban teheti fel a 

kérdését. 
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(6) Az interpelláltnak választási joga van, hogy azonnal, vagy a soron következő ülésen 

kíván-e válaszolni. 

(7) Az interpellációra adott válaszra az interpelláló képviselő nyilatkozhat. Ha nem 

fogadja el az interpellációra adott választ, a Képviselő-testület vita nélkül dönthet. 

(8) Ha a Képviselő-testület nem fogadja el az interpellációra adott választ, azt a feladat- 

és hatáskörrel rendelkező bizottság elé utalja. Az anyagot a következő rendes 

ülésen – a bizottság állásfoglalásával együtt – külön pontként kell tárgyalni. 

(9) Visszavontnak kell tekinteni az interpellációt, amelynek tárgyalásán a képviselő 

nincs jelen. 

 

17. § 

 

(1) A képviselők a polgármesterhez, alpolgármesterhez, jegyzőhöz, a bizottság 

elnökéhez, közérdekű ügyekben kérdést intézhetnek. 

(2) A kérdést írásban, az ülés napirendjének megállapításáig az ülésvezetőnél kell 

benyújtani. Az ülésvezető a kérdést az ülés elején a Képviselő-testületnek bejelenti. 

(3) A kérdezett a választ az ülésen adja meg. A kérdezettnek joga van ahhoz, hogy a 

bonyolult esetben a választ 15 napon belül írásban közölje a kérdést feltevő 

képviselővel.  

(4) A képviselő viszonválaszra nem jogosult. 

A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képviselő-testület akkor dönt, ha a kérdező 

a választ nem fogadja el. 

 

18. § 

 

(1) A Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási jogkörrel meghívottak kérdést 

intézhetnek az előadóhoz, amelyre a vita előtt kell választ adni. 

(2) A vitát az ülésvezető vezeti, aki megállapítja, hogy ki kap szót, és meghatározza a 

hozzászólások rendjét. Az ülésvezető jogosult a hozzászóló figyelmét felhívni arra, 

hogy csak a tárgyra vonatkozóan adja el mondandóját. 

(3) A napirend előadója a szavazás megkezdése előtt javasolhatja a téma napirendről 

történő levételét. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű 

szótöbbséggel dönt. 

 

19. § 

 

(1) A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat, vagy az indítvány 

tekintetében törvényességet érintő észrevételt kíván tenni. 

(2) A Képviselő-testület ülésén az alábbi felszólalásokra kerülhet sor. 

a. Napirend előtti felszólalás: közérdekű ügyben napirend előtt bármelyik 

képviselő felszólalhat. Amennyiben az ülésvezető az engedélyt megtagadja, az 

engedély megadásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül 

dönt. A napirend előtti felszólalás legfeljebb 3 percig tarthat. A felszólaláshoz 
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kapcsolódóan legfeljebb egy képviselő ellene, és egy képviselő mellette kaphat 

két-két percre szót. Vitának és határozathozatalnak helye nincs. 11 

 

b. Ügyrendi kérdésben: ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő 2 percre szót 

kérhet, és javaslatot tehet. 12 A kérésnek az ülésvezető soron kívül helyt ad. Az 

ügyrendi javaslatok felett a Képviselő-testület azonnal, vita nélkül, egyszerű 

szótöbbséggel dönt. Az elnök köteles a szót megvonni nem ügyrendi felszólalás 

esetén, amit az érintett képviselő köteles vita nélkül tudomásul venni. Ügyrendi 

kérdésben vitának nincs helye. 13  

 

Ügyrendi kérdésnek minősül:  

1. napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, elnapolására vonatkozó 

javaslat, 

2. szavazás módjára vonatkozó javaslat. 

 

c. Napirendhez kapcsolódó felszólalás: az ülés során egy felszólaló egy 

napirendi ponthoz összesen 8 perc időkeretben szólhat hozzá, függetlenül attól, 

hogy hányszor kér szót. Amennyiben a felszólaló a tárgytól eltér, az ülés elnöke 

felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra, illetve az elnök az első felszólítás után 

megvonja a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem 

szólalhat fel újra. Megszólítás címén, a képviselő soron kívül felszólalhat, ha 

arra az ülés elnökétől engedélyt kap. Ez a soron kívüli felszólalás 2 percnél 

hosszabb nem lehet. Tanácskozási joggal meghívottak a jelentkezés 

sorrendjében – a képviselők felszólalásait követően – az elnök engedélyével 

felszólalhatnak maximum 3 percben. 14 

 

d. Soron kívüli felszólalás azt illeti meg, aki 

                           - személyes megtámadás esetén, 

                           - félreértett szavai helyes értelmezése, 

                           - ügyrendi kérdés tisztázása céljából szándékozik megszólalni. 

Soron kívüli felszólalás alkalmával más tárgyra térni nem lehet. 

e. Határozathozatal előtti felszólalás: az előterjesztő és a tárgy szerinti illetékes 

bizottság elnöke határozathozatal előtt 2 percben felszólalhat. Határozathozatal 

előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben bármely javaslat törvényességét 

illetően észrevételt kíván tenni. 15 

f. Napirendek vitája: a polgármester a napirendek sorrendjében minden 

előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, melynek során az előterjesztő a 

napirendhez a vita előtt legfeljebb 5 percben szóbeli kiegészítést tehet, amely 

nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat 

                                                            
11 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
12 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
13 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
14 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
15 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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kell tartalmaznia. Az idő túllépése miatt az elnök megvonhatja a szót az 

előterjesztőtől. Az előterjesztőhöz a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási 

joggal részt vevők kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles 

választ adni. A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor, de a 

polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet. Amennyiben bizottsági 

vélemény van, a bizottság elnöke és tagjai elsőbbséget élveznek. 16 

g. Napirend tárgyalásának elnapolása: a polgármester, vagy bármelyik 

képviselő, továbbá az előterjesztő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának 

elnapolását. Ha az elnapolással ez előterjesztő egyetért, erről a Képviselő-

testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz és eldönti a napirend 

tárgyalásának új időpontját. 17 

h.  Tárgyalási szünet elrendelése: valamely napirendi pont tárgyalása során egy 

alkalommal az elnök bármelyik képviselő kérésére tárgyalási szünetet rendelhet 

el, melyről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. A szünet 

időtartama legfeljebb fél óra lehet. 18 

(3) Az előadó, a polgármester, (alpolgármester) a jegyző és a Tiszalöki Közös 

Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltség napirenddel érintett dolgozója 

a vitában több alkalommal is felszólalhatnak. 19 

(4) Az általános és részletes vitában minden külön tárgyalt résznél csak egy 

alkalommal tehet fel kérdést, és egyszer szólalhat fel egy képviselő. Ettől eltérni a 

Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével lehet. 

(5) Rendkívüli ülésen interpelláció, és a napirendhez nem kötődő kérdés nem tehető 

fel. 

(6) Önálló indítvány a lejárt határidejű Képviselő-testületi döntések végrehajtására 

nem irányulhat. 

(7) Vita lezárása:  

Az ülés vezetője a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez nincs további felszólaló, 

vagy a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel a vita folytatását az ülésvezető 

javaslatára mellőzi. A vita lezárását ügyrendi javaslatonként az ülésvezető elnök, az 

előterjesztő kezdeményezheti. 

(8) A jegyző köteles a jogszabályba ütköző, törvényességi szempontból aggályos 

javaslatokra felhívni a Képviselő-testület figyelmét. 

 

6. Döntéshozatali eljárás 

 

20. § 

 

(1) Az ülésvezető az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati 

javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő 

                                                            
16 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
17 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
18 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
19 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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indítványokról dönt a testület, - az elhangzás sorrendjében – majd az eredeti 

határozati javaslatról. 

(2) A Képviselő-testület a szavazati arányok rögzítésével dönt: 

a.) a határozat elfogadásáról, 

b.) a tájékoztatás tudomásul vételéről, 

c.) az interpellációra adott válasz elfogadásáról. 

(3) Amennyiben a javaslat megkapja a jelenlévő képviselők – elfogadásához szükséges 

– támogatását (igen szavazat), akkor a testület elfogadta a javaslatot és a javaslatból 

döntés lett. Ha viszont a javaslat nem kapta meg a jelenlévő képviselők – 

elfogadásához szükséges – igen szavazatát, akkor a testület nem fogadta el a 

javaslatot és az nem emelkedett határozattá. Az alternatívákat tartalmazó döntési 

javaslatok esetében, ha bármelyik javaslat a szavazás során megkapta a szükséges 

támogatást, úgy a többi javaslatot nem kell szavazásra bocsátani. Amennyiben 

szavazás kapcsán valamelyik képviselő személyes érintettsége felmerül – és azt 

nem jelezte – úgy a következő testületi ülésen az adott határozatot a Képviselő-

testület felülvizsgálja. 20 

 

21. § 

 

(1) Szavazni személyesen lehet. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni 

„igen”-nel, „nem”-mel, „tartózkodom”-mal lehet. 

(2) A szavazatok összeszámlálása után az ülésvezető megállapítja a javaslat mellett 

„igen”-nel, javaslat ellen „nem”-mel szavazók, majd a tartózkodók számát. 

 

22. § 

 

(1) Titkos és névszerinti szavazásra bármely képviselő javaslatot tehet, erről a 

Képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

(2) A titkos szavazás lebonyolítása a szavazatszámláló bizottság feladata, melynek 

három tagját az ülésvezető javaslatára a Képviselő-testület nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel választja meg a Képviselő-testület tagjaiból. 

A szavazás szavazólapon, urna igénybevételével történik. 

(3) A szavazatok összeszámlálása után az ülésvezető megállapítja a javaslat mellett 

„igen”-nel, a javaslat ellen „nem”-mel szavazók, majd a tartózkodók számát. 

 

23. § 

 

(1) Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet. 

(2) A név szerinti szavazás esetén az ülés vezetője egyenként olvassa a Képviselő-

testületi tagok nevét, akik a nevük felolvasásakor az „igen”, „nem”, „tartózkodom” 

nyilatkozattal szavazhatnak. 

                                                            
20 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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(3) A szavazatok összeszámlálása után az ülésvezető megállapítja a javaslat mellett 

„igen”-nel, a javaslat ellen „nem”-mel szavazók, majd a tartózkodók számát. 

(4) A név szerinti szavazásról külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

(5) Név szerinti szavazást kell tartani, ha  

a.) azt a polgármester kéri, 

b.) a képviselők egynegyedének indítványozása, 

c.) a Képviselő-testület megbízatásának lejártát megelőző felszólalásáról szóló 

testületi döntésről, 

d.) ha törvény előírja. 21 

 

24. § 

 

(1) A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újra kezdi. A határozatok 

számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell 

alkalmazni, törve az évszámmal, zárójelben az elfogadás hónapja, és napja a 

következő minta szerint:  

                     Szorgalmatos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                       ……./………..(…………….) határozata 

                                                          a határozat tárgya 

(2) A Képviselő-testület számozott döntés nélkül dönt: 

a.) napirend meghatározásáról, 

b.) ügyrendi kérdésekről, 

c.) informális jelentés tudomásulvételéről, 

d.) kérdésre adott válasz elfogadásáról, 

e.)  feladat-meghatározást nem tartalmazó tájékoztatásról, bejelentésekről. 

(3)  A határozat az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza: 

a.) a Képviselő-testület döntését, 

b.)  a végrehajtásra szolgáló határidő és a végrehajtásért felelős megnevezését. 

A testületi határozatokról a jegyző határidős nyilvántartást vezet. 

(4) A határozatokat, a jegyzőkönyv elkészítését követő 5 napon belül el kell küldeni a 

végrehajtásért felelős személyeknek és szerveknek. 

(5) A Képviselő-testület által, vagy a feladat- és hatáskörébe tartozó átruházott 

hatáskörben született iratot, hozott döntést tartalmazó iratot a Szorgalmatos Község 

Önkormányzat hivatalos bélyegzőlenyomatával kell ellátni. 

 

25. § 

 

(1) A kötelező önkormányzati rendeletalkotáson kívüli szabályozás szükségességéről 

kezdeményezés alapján dönt a Képviselő-testület. Önkormányzati rendelet 

alkotását kezdeményezheti: 

a.)  települési képviselő, 

b.)  önkormányzati bizottságok elnökeik útján, 

                                                            
21 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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c.)  polgármester, 

d.) alpolgármester, 

e.)  jegyző, 

f.) a helyi társadalmi szervek vezető testületei, 

g.)  erre irányuló népi kezdeményezés. 

(2) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki azt a jegyzővel 

véleményezteti és a Képviselő-testület elé terjeszti. 

(3) A rendelet-tervezet szakmai előkészítése a jegyző feladata. A rendelet-tervezet 

előkészítésében a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi 

Kirendeltség tárgy szerint érintett munkatársai vesznek részt, de a Képviselő-

testület az előkészítésbe való részvétellel megbízhatja az Ügyrendi Bizottságot, 

vagy szakértőt is felkérhet. 22 

(4) A rendelet-tervezetet, - ha annak Képviselő-testület bizottsága által történő 

véleményezését ezen rendelet előírja – a bizottság elé kell terjeszteni. Erre az ülésre 

a polgármestert és a jegyzőt meg kell hívni. 

(5) A rendeleteket a polgármester és a jegyző írja alá. 

(6) A rendeletet évenként 1-től kezdődően folyamatosan kell számozni. 

(7) Az önkormányzati rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetése: az 

önkormányzati rendelet teljes szövegének kifüggesztése a Tiszalöki Közös 

Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltség hirdetőtábláján 5 napra. 23 

(8) Az önkormányzati rendelet végrehajtására kötelezettek – a polgármester 

indítványára – tájékoztatást adnak, a rendelet hatályosulása helyzetéről és a 

fontosabb tapasztalatokról. 

(9) Rendeletet kell alkotni a következő esetekben, illetve ügyekben: 

a) törvény felhatalmazása alapján; 

b) az önkormányzat szervezetéről és működési szabályzatáról; 

c) a képviselő-testület tagjainak, a bizottság elnökének és a bizottság tagjainak a 

tiszteletdíjáról, illetve természetbeni juttatásairól; 

d) bizottság részére történő önkormányzati hatáskör, hatósági jogkör 

megállapításáról, 

e) helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek, eljárási rendjének a 

megállapításáról; 

f) a helyi önkormányzat meghatározott vagyontárgya vagy vagyonrésze 

elidegenítéséről, vállalkozásba való beviteléről, illetőleg más célú hasznosításáról; 

g) törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól való rendelkezés 

feltételeinek meghatározásáról. 

 

7. A jegyzőkönyv 

 

26. § 

 

                                                            
22 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
23 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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(1) A Képviselő-testületi ülésről a jegyzőkönyv három 24 példányban készül, melyből 

egy példányt a lakosság tájékoztatása érdekében a jegyzőnél kell elhelyezni. 

(2) A Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, az 

írásos előterjesztéseket, döntés tervezeteket, megalkotott rendeleteket, elfogadott 

szabályzatokat. 

(3) A jegyzőkönyv a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

(továbbiakban: Mötv.) 25 foglaltakon túl tartalmazza:  

a.) az ülés helyét, időpontját, 

b.) a távolmaradt képviselő nevét, 

c.) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét, 

d.) az elfogadott napirendeket és napirendenként az előadók nevét, 

e.) szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát, 

f.) írásbeli előterjesztés szóbeli kiegészítése esetén annak rövid tartalmát, 

g.) napirendenként a felszólalók nevét, kérdését, a felszólalások lényegét, 

h.) a polgármester intézkedését, az elhangzott bejelentéseket, kérdéseket, 

interpellációkat és az azokkal kapcsolatos válaszokat, határozatokat. 

(4) A jegyzőkönyvről készült hiteles kivonatot a jegyző és a polgármester írja alá. 

(5) A jegyzőkönyvről készült kivonat – hivatalos megkeresés kivételével – csak 

költségtérítés ellenében adható. Ennek feltételeit a jegyző ügyfélfogadási időben 

biztosítja a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltségen. 
26 

(6) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – a Képviselő-testület előterjesztésébe 

és ülésének jegyzőkönyvébe, Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 

Szorgalmatosi Kirendeltségen (ügyfélfogadási időben) tekinthetnek be.  A 

jegyzőkönyvbe való betekintés a polgármesternél kezdeményezhető. 27 

(7) Zárt ülés esetén a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerését a 

polgármester biztosítja, mely Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 

Szorgalmatosi Kirendeltségen kezdeményezhető. 28 

(8) A jegyzőkönyv archiválásáért a jegyző felelős. 

 

8. Lakossági fórumok 

 

27. § 

 

(1) A Képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az 

állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre. 

 

28. § 

 

                                                            
24 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
25 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
26 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
27 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
28 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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(1) A Képviselő-testület közmeghallgatás, képviselő-testületi ülés és szükség szerint 

falugyűlés útján tartja a kapcsolatot a lakossággal. 

(2) A Képviselő-testület a falugyűlést szükség esetén tartja, kiemelkedően fontos 

településfejlesztési és közszolgáltatási ügyekben, a lakosság véleményének 

megismerése céljából. 

(3) A falugyűlést a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester hívja össze, 

melyről meghívóval értesíti a településlakosságát. 

(4) A falugyűlés érintettjeit a gyűlés helyéről, idejéről, témájáról a gyűlés előtt legalább 

8 nappal kell tájékoztatni meghívó útján. 

(5) A falugyűlést a polgármester vezeti. 

(6) A falugyűlés elnökségében a Képviselő-testület tagjai foglalnak helyet. 

(7) A falugyűlés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell: 

a.) a falugyűlés helyét, idejét, 

b.) a megjelentek számát,  

c.) az előterjesztett napirendi pontokat, 

d.) a napirenddel kapcsolatban feltett kérdéseket, név szerint, 

e.) a hozzászólásokat név szerint. 

 

29. § 

 

(1) A Képviselő-testület minden évben legalább egy alkalommal – előre meghirdetett – 

tárgyhoz kötött vagy általános közmeghallgatást tart. 

(2) A közmeghallgatás előkészítésére a rendelet 27. § (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezés az irányadó. 

(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell. Ha a 

kérdés, javaslat nem válaszolható meg, nem dönthető el, a Képviselő-testületnek 

vagy szerveinek kell megvizsgálnia, vagy a kérdést a Képviselő-testület 

napirendjére tűzi. 

(4) A közmeghallgatás lefolytatására a Képviselő-testület ülésre vonatkozó szabályok 

értelemszerűen irányadók. 

 

9. A Képviselő-testület bizottsága 

 

30. § 

 

(1) A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 3 fő képviselőből áll. A bizottság 

tagjainak névsorát a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza. 

Az Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköreit a rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza. 

(2) A bizottság működésének szabályait, e rendelettel összhangban, ügyrendjében 

határozhatja meg. Ügyrend hiányában az SZMSZ szabályait kell megfelelően 

alkalmazni. 

(3) A bizottság az üléseit a Képviselő-testület üléseihez igazodóan szükség szerint 

tartja.  
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(4) A bizottsági ülést az elnök hívja össze, az ülés előtt legalább 3 nappal. 

(5) A bizottság ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén a jelenlevő tagok több 

mint felének egybehangzó szavazata alapján megbízott személy. 

(6) A bizottság feladatainak eredményesebb ellátása érdekében szakértőket is igénybe 

vehet. 

(7) A bizottság a feladatkörébe, hatáskörébe tartozó kérdésekben a Képviselő-testület 

határozathozatalára vonatkozó szabályok szerint jár el. 

(8) A bizottságok döntéseinek jelölése megegyezik a testületi határozatok jelölésével, 

annyi különbséggel, hogy az a sorszámozás és keltezés után a bizottság nevének 

kezdőbetűiből képzett rövidített nevét tartalmazza. 

(9) A bizottságok ügyviteli feladatait a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 

Szorgalmatosi Kirendeltség látja el. 29 

(10) A bizottság elnökének feladatai: 

a.) összehívja a bizottság üléseit, 

b.)  vezeti a bizottság üléseit, 

c.) gondoskodik a bizottság működésére vonatkozó szabályok hatályosulásáról, 

d.) kapcsolatot tart a polgármesterrel és a jegyzővel. 

 

31. § 

 

(1) A Képviselő-testület állandó és – meghatározott időre vagy feladat elvégzésére – 

ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság feladatkörét 

létrehozásakor a Képviselő-testület határozza meg. Az ideiglenes bizottság 

megszűnik a Képviselő-testület által meghatározott feladat teljesítésével. 

(2) A bizottsági ülés nyilvános. Azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben az 

Ötv. alapján zárt ülés tartása kötelező, vagy lehetőséget biztosít. A zárt ülésen 

született bizottsági döntésekről a bizottság elnöke adhat tájékoztatást. 

(3) A bizottsági ülést az Ötv.-ben meghatározott eseten túl 

a.)  a Képviselő-testület döntése alapján, 

b.)  a bizottsági tagok 2/3-ának indítványára, össze kell hívni. 

(4) Bármely képviselő javaslatot tehet valamely – a bizottság feladatkörében tartozó – 

ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi 

ülése elé terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt. 

(5) A bizottság ülésére meg kell hívni a napirend előterjesztőjét, a polgármestert és a 

jegyzőt. 

(6) Bármely képviselő kérheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül a bizottság 

döntését. 

(7) Titkos szavazás a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal 

az eltéréssel, hogy a titkos szavazás lebonyolítására tagjai közül egy főt választ 

meg. 

(8) A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára, a Képviselő-

testület jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 

                                                            
29 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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(9) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság egy tagja írja alá. 30 

(10) A bizottság ülésének vezetésére, működésére, egyebekben a Képviselő-

testület ülésének vezetésére, működésére vonatkozó szabályok az irányadóak. 

 

III. Fejezet 

 

Az Önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatok 

 

10. A polgármester 

 

32. §  

 

(1) A polgármester jogállása: főállású. 

(2) A polgármester főbb jogosítványai:  

a.) segíti a képviselők munkáját,  

b.) gondoskodik a Képviselő-testület működésének nyilvánosságáról, helyi 

fórumok szervezéséről, 

c.) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, 

d.) kapcsolatot tart a felsőbb szintű szervekkel, más önkormányzatokkal, helyi 

társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek vezetőivel, képviselőivel; 

e.) szervezi a településfejlesztés, valamint a közszolgáltatások körébe tartozó 

feladatok megoldását; 

f.) kötelező jelleggel indítványozza a bizottságok összehívását. 

(3) A polgármester az önkormányzati, valamint egyéb feladatait, hatásköreit a 

Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltség 

közreműködésével látja el. 31 

(4) A főállású polgármester fogadóórája: minden szerdán 8 -10 óráig32 ügyfélfogadást 

tart a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltségen 

található hivatali helyiségében. 33 

 

11. Az alpolgármester 

 

33. §  

 

(1) A Képviselő-testület tagjai közül egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert 

választ. 

(2) Az alpolgármester feladat- és hatáskörére, a polgármester intézkedést bocsáthat ki. 

 

12. A jegyző 

 

                                                            
30 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
31 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
32 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
33 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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34. §  

 

 A jegyző  

a.)  a Képviselő-testületek üléseinek megszervezése a testületi ülések anyagának 

határidőben való eljuttatása az érintettek részére, 34 

b.)  ellátja a testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével 

kapcsolatos feladatokat,  

c.) szervezi a polgármesteri hivatal tájékoztató munkáját, 

d.) írásbeli döntése szerint szabályozza a hatáskörébe tartozó eljárások 

keretében a kiadmányozás jogát, amely szintén írásban bármikor 

visszavonható, 

e.)  a Képviselő-testület tájékoztatása a Közös Hivatal munkájáról. 35 

 

35. § 

 

 A jegyző ügyfélfogadási rendje minden hónap első hete szerdáján 9-11 óráig a 

Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalban, minden hónap utolsó hete szerdáján 8-9 óráig 

a Szorgalmatosi Kirendeltségen. 36 

 

13. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltség 37 

 

36. §  

 

 A Képviselő-testület egységes, önálló hivatalt hoz létre – Tiszalöki Közös 

Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltség elnevezéssel – az Önkormányzat 

működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésére való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 38 

 

37. § 

 

 A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltség ügyfélfogadási 

rendje: 39 

a.) hétfőn 8 órától 12 óráig, 

b.) szerdán 8 órától 12 óráig, és 13 órától 16 óráig, 

c.) pénteken 8 órától 12 óráig. 

 

14. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 

 

                                                            
34 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
35 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
36 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
37 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
38 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
39 Módosította a 4/2013.(IV.15.) Önkormányzati rendelet 
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38. §  

 

A Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi 

kezdeményezés rendjét. 

 

15. Az önkormányzati vagyon 

 

39. §  

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról történő rendelkezésről külön 

rendeletet alkot. 

(2) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat, ennek 

ellenjegyzésére a jegyző jogosult. 

(3) A Képviselő-testület hitelt csak abban az esetben vehet fel, amennyiben más 

finanszírozási mód nem lehetséges. 

(4) A polgármester az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról köteles 

tájékoztatni az állampolgárokat. 

 

16. Az önkormányzat költségvetése 

 

40. § 

 

(1) Az önkormányzat a költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 

tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön 

jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon 

közzéteszi. 

(2) A költségvetési rendelet elfogadása az alábbi két fordulóban történik: 

a.) az első forduló a költségvetési koncepció valamint az ahhoz kapcsolódó 

önkormányzati irányelvek kerülnek a Képviselő-testület elé,  

b.) a második fordulóban a költségvetési törvény által előírt részletezésben a 

költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalására kerül sor. 

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előre 

nem látható kiadásokra tartalékba helyezett összegből 1 millió forint összeghatárig 

döntsön. 

 

Záró rendelkezések 

 

41. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő hetedik napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti: 

1. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2008. (V.20.) önkormányzati rendelet. 
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2. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2008. (V.20.) önkormányzati rendelet, módosításáról szóló 147/2008. (XI.27.) 

önkormányzati rendelet. 

3. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2008. (V.20.) önkormányzati rendelet, módosításáról szóló 8/2010. (X.14.) 

önkormányzati rendelet. 
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1. sz. melléklet a 9/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelethez 

 

A polgármester átruházott hatáskörei 

 

1. Dönt a következő szociális önkormányzati hatósági ügyekben: 

a.) temetési segély; 

b.) köztemetés; 

c.) lakásfenntartási támogatás; 

d.) születési támogatás; 

e.) szociális étkeztetés. 

2. Dönt a következő önkormányzati hatósági ügyekben: 

a.) közterület felhasználás engedélyezése 
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2. sz. melléklet a 9/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Az Ügyrendi Bizottság Feladat- és hatáskörei 

 

 

a) Javaslatot tesz a polgármester illetményére. 

b) Előkészíti a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi ügyek testületi tárgyalását. 

c) Vizsgálja, kezeli, nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői vagyoni nyilatkozatokat. 

d) Vizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket. 
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3. számú melléklet a 9/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelethez 40 

 

Szorgalmatos Község Önkormányzat alaptevékenységeinek besorolása kormányzati funkció 

szerint 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320  Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

031010 Közbiztonság, közrend igazgatása 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

031060 Bűnmegelőzés 

045120 Út, autópálya építése 

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és 

fenntartása 

061020 Lakóépület építése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 

081043 Iskolai, diáksport –tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

042130  Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
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091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás  

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  

041236  Országos közfoglalkoztatási program  

041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram  

082091  Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  

082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Önkormányzati Rendelettár - Rendelet 
 

27 
 

 

4. számú melléklet a 9/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelethez 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG CÍMERE 
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5. számú melléklet a 9/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelethez 

 

 

SZORGALMATOS KÖZSÉG LOBOGÓJA 
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6. sz. melléklet a 9/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Szorgalmatosi Kirendeltség ügyfélfogadási 

rendje 

 

Az ügyfélfogadás ideje a következő: 

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8 órától 12 óráig 

Szerda: 8 órától 16 óráig 

 

A polgármester ügyfélfogadási ideje: 

Szerda: 8 órától 10 óráig 

 

A jegyző ügyfélfogadási ideje: 

Minden hónap utolsó szerda: 9 órától 11 óráig 
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1. sz. függelék a 9/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelethez 41 

 

 

Képviselő-testület tagjainak névsora 

 

 

 

Takács Pálné     polgármester     Mező utca 10. 

 

Nagy Péterné     alpolgármester    Pacsirta utca 28. 

 

Fitos Katalin     képviselő     Munkácsi utca 43. 

 

Szép Attiláné    képviselő     Munkácsi utca 34. 

 

Mirkó Imre      képviselő     Sugár utca 10/a. 

 

Kalapos György   képviselő    Mező utca 8. 

 

Szolykáné Szőllősi Annamária  képviselő    Munkácsi utca 2. 
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2. sz. függelék a 9/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Az Ügyrendi Bizottság tagjainak névsora 

 

 

 

Szép Attiláné   Bizottság elnöke 

Fitos Katalin   Bizottsági tag 

Kalapos György   Bizottsági tag 
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3. sz. függelék a 9/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelethez 42 

 

 
A Kulturális Bizottság tagjainak névsora 

 

  Szolykáné Szőllősi Annamária   Bizottság elnöke 

  Szép Attiláné     Bizottsági tag 

  Kalapos György    Bizottsági tag 
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