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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § 

(3) bekezdése szerint a Képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén az  Mötv. 

szabályai  szerint alkotja  meg , vagy  vizsgálja  felül  szervezeti  és  működési szabályzatáról 

szóló rendeletét.  

Ha a Testület a korábbi rendelkezésektől el kíván térni -, mint pl. új bizottságok alakítása, 

mint esetünkben – mindenképpen szükséges az SZMSZ módosítása, vagy új rendelet 

megalkotása. 

Ahhoz, hogy még az alakuló ülésen a bizottságok tagjainak megválasztására is sor 

kerülhessen, a megalkotott SZMSZ-t azonnal ki kell hirdetni és hatályba léptetni. 

 

Mivel a régi – előző önkormányzati ciklusban hatályban lévő – SZMSZ-ünk még a korábbi, 

2014. október 12. napjával hatályon kívül helyezett önkormányzati törvény (Ötv.) szerint 

íródott, célszerű nem azt módosítani, hanem helyette egy újat megalkotni - a jelenleg hatályos 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint.  

 

A rendelet megalkotása során figyelembe kell venni a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvényben (Jat.) foglaltakat is, például a 8. § (2) bekezdése szerint: nem lehet módosítani a 

jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett jogszabályi 

rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, stb.  

 

A Jat. 3. §-ában foglaltak alapján: a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény 

vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem 

lehet ellentétes.  

Eszerint a rendeletalkotások során azon rendelkezés tekintetében, amelyet magasabb szintű 

jogszabály már leszabályozott, nem ismételhetjük meg az abban foglaltakat, hanem csak 

hivatkozhatunk a szabályozást előíró jogszabályra. (Ezekben az esetekben az jelenik meg a 

rendeletünkben, hogy pl: „… az Mötv.(vagy bármilyen más jogszabály) … §-a … szerint …”.) 

 

A Jat. 7. § (1) bekezdése alapján: a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének 

napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. 

A (2) bekezdés szerint: ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály 

hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés 

időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. 

 

Mint már említettem, célszerű lenne az alakuló ülésen hatályba léptetni az SZMSZ-t annak 

érdekében, hogy még ezen az ülésen dönteni tudjunk a bizottságok tagjairól.  

Ehhez az szükséges, hogy az SZMSZ-t - a polgármester és jegyző aláírását követően - 

azonnal ki kell hirdetnünk és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függesztenünk, 

mert csak azt követően léphet hatályba az új rendeletünk még a megalkotása napján.  

 



(Egyébként a rendeletek kihirdetésére a Jat. 7. §-a (1) bekezdését alkalmazzuk, miszerint: a 

jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály 

kihirdetését követő valamely nap lehet.  

A (7) bekezdés alapján: a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés - a (2) bekezdésben 

meghatározott eset kivételével - a hatálybalépése napjának kezdetén lép hatályba.) 

 

 

A fentiek szerint -, valamint a rendelettervezetet követő INDOKOLÁS ÉS ELŐZETES 

HATÁSVIZSGÁLAT figyelembevételével - beterjesztem elfogadásra Kakucs Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők 

szerint: 

 

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján szervezeti és működési rendjéről a következő rendeletet alkotja meg. 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Az Önkormányzat megnevezése: Kakucs Község Önkormányzata  

(a továbbiakban: Önkormányzat)  

(2) A önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet megnevezése:  

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)  

(3) Az Önkormányzat székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20. 

(4) Az Önkormányzat működési területe: Kakucs község közigazgatási területe 

(5) Az Önkormányzat törzskönyvi azonosítója: 734653 

(6) Az Önkormányzat adószáma: 15734659-2-13 

(7) Az Önkormányzat bankszámlaszáma: 65500082-31020956-51000008 

(8) Az Önkormányzat honlapjának címe: www.kakucs.hu 

(9) Az Önkormányzat e-mail-címe: hivatal@kakucs.hu  

(10) A Képviselő-testület tagja: a polgármester és a települési képviselő (a továbbiakban: 

képviselő). A Képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 fő. 

A Képviselő-testület tagjainak névjegyzékét, elérhetőségét az 1. függelék tartalmazza. 

 

2. § (1) Az Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati 

funkciók szerinti besorolását az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat intézményeinek jegyzékét a 3. függelék tartalmazza. 

 

3. § (1) Kakucs községről rövid ismertetőt a 4. függelék tartalmaz. 

(2) Az Önkormányzat időszakos lapjának elnevezése: Kakucsi Lapozgató. 

 

4. § (1) A Képviselő-testület hivatalának neve: Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)  

(2) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 2366 Kakucs, Fő u. 20. 

(3) A Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 441267 

(4) A Polgármesteri Hivatal adószáma: 15441269-1-13 

(5) A Polgármesteri Hivatal bankszámlaszáma: 65500082-30009452-51000012 és alszámlái 

(6) A Polgármesteri Hivatal e-mail-címe: jegyzo@kakucs.hu  

http://www.kakucs.hu/


 

5. § Az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről, továbbá a helyi 

kitüntetések és elismerő címek adományozásáról külön rendeletek rendelkeznek.  

 

6. § Az Önkormányzat önállóan - szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot 

teremtve, a civil szférát bevonva - intézi a község közügyeit, gondoskodik a helyi 

közszolgáltatásokról, a helyi hatalom gyakorlásáról, a mindezekhez szükséges feltételek 

megteremtéséről.  

 

7. § (1) Az Önkormányzat a hatáskörébe utalt hatósági ügyek intézése során - amennyiben 

magasabb szintű jogszabály azt nem írja elő kötelező jelleggel - a megfelelő személyi és 

tárgyi feltételek hiánya miatt nem alkalmazza az elektronikus ügyintézést.  

(2) Az állampolgárok közigazgatási hatósági eljárással kapcsolatos elektronikus tájékoztatását 

az Önkormányzat a község internetes honlapján biztosítja.  

 

 

II. Fejezet 

Az önkormányzat feladata, hatásköre 

 

8. § Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 20. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, saját 

hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját. 

 

9. § (1) A Képviselő-testület a feladatait a Mötv. 41. §-ában foglaltak szerint látja el. 

(2) Az Önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

kötelezően ellátja - az Mötv. 13. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével - az 

5. függelékben részletesen megjelölt feladatokat, figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörökre. 

 

10. § Az Mötv. 42. §-ában felsoroltakon kívül a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe 

tartozik 

a) a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az alapilletmény 

meghatározása, 

b) a helyi közügyek megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás, 

c) a hitelfelvétel, 

d) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése. 

 

11. § (1) Az Önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, 

amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.  

(2) Az önkéntes feladatok vállalása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt 

feladatok ellátását, és finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön 

források terhére lehetséges. 

(3) Az Önkormányzat a törvényekben előírt kötelező önkormányzati feladatokat meghaladóan 

további feladatot az Mötv. 10. §-ában meghatározott módon vállalhat. Az Önkormányzat 

önként vállalt feladatait a 6. függelék tartalmazza. 

 

12. § (1) Az Önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

ellátása, koordinálása, valamint fejlesztése érdekében együttműködik 

a) a Dabasi Járás önkormányzataival, 

b) az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulással, 

c) a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálataival, 

d) Pest Megye Önkormányzatával, 

e) a helyi civil szervezetekkel, egyházakkal, 

f) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal. 



2) Az együttműködés keretében a polgármester köteles a folyamatos és rendszeres 

kapcsolattartással összefüggő feladatokat ellátni, valamint az együttműködésről legalább 

évenként tájékoztatni a Képviselő-testületet. 

 

13. § (1) Az Önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítja az 

önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 

kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. 

(2) Az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok a Nektv. 80. § (2) - (3) 

bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével együttműködési megállapodást kötnek. 

(3) Az Önkormányzat és a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megkötendő 

megállapodás szövegét a 2. melléklet tartalmazza. 

 

14. §  (1) A Képviselő-testület hatásköre átruházásának lehetőségét és az átruházás alapvető 

szabályait az Mötv. 41. § (4)–(5) bekezdése tartalmazza. 

(2) A képviselő-testületi feladat- és hatáskörök felsorolását a 3. melléklet, a bizottságokra 

átruházott feladat- és hatásköröket a 4. melléklet tartalmazza. 

 

III. Fejezet 

A Képviselő-testület működése 

 

1. A Képviselő-testület ülései 

 

15. § (1) A Képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 

(2) A képviselő-testületi ülések ideje: minden hónap második hétfője, 17 órai kezdettel -

kivéve a határidős és halaszthatatlan napirendek miatt összehívandó üléseket. 

 

16. § (1) A Képviselő-testületnek évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartania. 

(2) A Képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a Képviselő-

testület által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az éves munkatervben az (1) 

bekezdésben meghatározott ülésszámtól több ülést is elő lehet írni. 

(3) A munkatervet minden év január 31-éig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett 

javaslatok alapján a jegyző – a gazdasági programot figyelembe véve – állít össze. 

(4) A munkatervben meg kell határozni: 

a) az ülések tervezett időpontját, 

b) az ülések várható napirendjét, 

c) az előkészítésben részt vevő személyeket, a napirendek előadóit. 

 

17. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni 

a) az Mötv. 44. §-ában meghatározott esetben, 

b) ha a Képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,  

c) ha a testületi ülés összehívását más hivatalos szervek kezdeményezik. 

(2) Rendkívüli ülést lehet összehívni, ha a polgármester megítélése szerint az (1) bekezdésen 

kívüli esetben a Képviselő-testület összehívására van szükség. 

 

2. A Képviselő-testületi ülések összehívása 

 

18. §  (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester az elfogadott éves munkatervben 

meghatározottak szerint, vagy rendkívüli ülés esetén hívja össze és vezeti. A polgármester 

akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester gyakorolja. 

(2) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester 

és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetében a Jogi és Szociális Bizottság elnöke hívja 

össze a Képviselő-testületet, és vezeti a Képviselő-testület ülését. 

(3) A Képviselő-testület ülését – főszabályként – az Önkormányzat székhelyére (Kakucs, Fő 

utca 20.) kell összehívni. 



(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a Képviselő-testület 

ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni. 

(5) A nyilvános ülések rögzítésére minden résztvevő engedély kérése nélkül jogosult. 

 

19. § A Képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni. 

 

20. § (1) A Képviselő-testület üléseit az ülés összehívására jogosult személy hívja össze. 

(2) A Képviselő-testület az ülés kezdetén egyszerű szótöbbséggel járul hozzá a rendkívüli ülés 

megtartásához. 

 

21. § (1) A Képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével 

történik. 

(2) A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az ülés helyét, 

b) az ülés időpontját, 

c) a tervezett napirendeket, 

d) a napirendek előadóit, 

e) a Képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését. 

(3) Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző 

gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonja a Hivatal tárgy szerinti illetékes 

személyeit, valamint külső szakértőt. 

(4) A rendes ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 

legalább 3 nappal ki kell küldeni. A jegyző a Hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag 

érintettekhez való eljuttatásáról - elsősorban elektronikus levél útján. 

(5) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni 

a) a képviselőknek, 

b) a jegyzőnek, 

c) a bizottságok nem képviselő tagjainak,  

d) a járási hivatal vezetőjének, 

e) az Önkormányzat intézménye vezetőjének, 

f) a nem állandó meghívottaknak 

fa) az előterjesztőknek és 

fb) akiket az ülés összehívója megjelöl. 

 

22. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan 

történik. 

(2) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására 

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, 

b) egyéb szóbeli meghívással. 

(3) A szóbeli meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő 

eljuttatását. Ez esetben el lehet tekintetni a 21. § (4) bekezdés szerinti határidőtől. 

 

23. § (1) A Képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt. 

(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához 

kapcsolódóan 

a) a jegyzőt, 

b) a bizottság nem képviselő tagját, 

c) az illetékes országgyűlési képviselőt. 

(3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a 

meghívottak közül 

a) az Önkormányzat intézményének vezetőjét, 

b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg. 

 

24. § (1) A Képviselő-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formái 

a) a meghívó kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtábláira 

b) a meghívó honlapon történő közzététele (www.kakucs.hu). 

http://www.kakucs.hu/


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a meghívók közlésével egy időben meg 

kell tenni. 

 

3. A Képviselő-testület ülésének vezetése 

 

25. § (1) A Képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok: 

a) a Képviselő-testület határozatképességének megállapítása, 

b) jegyzőkönyv-hitelesítők választása, 

c) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,  

d) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése, 

e) napirendenként 

ea) a vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó 

megadása,  

eb) a vita összefoglalása, 

ec) az indítványok szavazásra való feltevése, 

ed) a határozati javaslatok szavaztatása, 

ee) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen, 

ef) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése, 

f) a rend fenntartása, 

g) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése, 

h) az időszerű kérdésekről tájékoztatás, 

i) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről, 

j) az ülés bezárása, 

k) tájékoztatás a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok közül kötelezőek az a), c), d), e), i), j) 

pontokban meghatározott feladatok. 

 

26. § (1) A Képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a 

képviselőknek több mint a fele, azaz 4 fő jelen van. 

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

határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 5 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására 

újra össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell mellékelni. 

 

27. § (1) Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése nem kötelező.  

(2) Ha a Képviselő-testület bármely tagja indokoltnak tartja, akkor a hitelesítő választására 

indítványt tesz. 

(3) Hitelesítőket csak a Képviselő-testületi tagok közül lehet választani, maximum 2 főt. A 

hitelesítők feladata az elkészült jegyzőkönyv aláírással történő hitelesítése. 

 

28. § (1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy javaslatot 

tegyen a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, az előterjesztett 

egyes napirendi pontok törlésére. 

(2) A napirend elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal 

nélkül dönt. 

 

29. § (1) A Képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt. 

(2)  A napirendi javaslattal kapcsolatos vitában a felszólalók legfeljebb 3 perc időtartamban 

fejthetik ki a véleményüket. 

(3) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely testületi tag tehet 

javaslatot. A polgármester felszólíthatja a javaslattevőt az indoklásra. Amennyiben az 

indítványozó és a halasztást előterjesztő személye eltér, úgy az előterjesztőnek is lehetőséget 

kell adni véleménye rövid kifejtésére. Az indítvány elfogadásáról a Képviselő-testület vita 

nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. 

(4) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint 

meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a 

napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra. 



(5) A Képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a Mötv. 46. § (2) bekezdés 

c) pontja szerint meghatározott esetekben. 

(6) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek rész.  

 

30. § (1) A Képviselő-testület a szóbeli előterjesztést is tárgyalhat. Írásos előterjesztés nélkül 

nem lehet tárgyalni a rendeletalkotással összefüggő napirendet. 

(2) Előterjesztésnek minősül a Képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez 

kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a határozati javaslat az 

indoklással. 

(3) A Képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval 

együtt meg kell küldeni az érintetteknek. 

(4) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a Képviselő-testület 

egyszerű szótöbbséggel elfogadta. Az ülés napján vagy az ülésen a képviselők rendelkezésére 

bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni. 

 

31. § (1) Az előterjesztések tartalmi elemei 

a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása, 

b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok 

végrehajtásával kapcsolatos információk, 

c) a téma ismertetése,  

d) a jogszabályi háttér bemutatása, 

e) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban, 

f) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek 

ismertetése, 

g) anyagi kihatású döntésnél az Önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás 

bemutatása, 

h) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt, 

i) határozati javaslat, vagy határozati javaslatok, 

j) rendelettervezet, rendelettervezet indoklása, 

k) rendelettervezetnél a hatástanulmány. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények közül a polgármester határozza 

meg az adott előterjesztésnél alkalmazandó kötelező tartalmi elemeket. 

(3) A költségvetésre és zárszámadásra vonatkozó rendelet-tervezeteket a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság véleményével együtt kell beterjeszteni. 

 

32. § (1) A napirendi pont tárgyalását megelőzően szóbeli kiegészítésre van lehetőség. Ennek 

megtételére az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. 

(2) A szóbeli kiegészítés során nem lehet megismételni az írásbeli előterjesztést, annak az 

előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia. 

 

33. § (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a 

meghívottnak joga van kérdést intézni. 

(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott 

észrevételekre. 

 

34. § Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti határozati vagy 

rendeletjavaslatot teszi fel szavazásra. A szavazás előtt ellenőrzi a testület 

határozatképességét. 

 

35. § (1) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben vagy a polgármester 

által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat. 

(2) A határozati javaslat részei 

a) a határozat szövege, 

b) a végrehajtást igénylő döntéseknél 

ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve, 

bb) a határozat végrehajtásának időpontja. 



(3) A rendeletjavaslat a rendelet szövegét tartalmazza.  

 

36. § A szavazás előtt a jegyzőnek joga van törvényességi észrevételt tenni. 

 

37. § A Képviselő-testület a döntéseit az ülésen az Mötv. 47. § (2) bekezdése szerinti 

egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza. 

 

38.  § (1) Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 

fő képviselő) egybehangzó szavazata szükséges az Mötv. 50. §-ban meghatározott ügyekben 

hozott döntések esetében. 

(2) Az Önkormányzat nem él az Mötv. 50. §-ában rögzített azon lehetőséggel, hogy a jelen 

Szervezeti és Működési Szabályzatban saját hatáskörben további, minősített többséget igénylő 

ügyeket határozzon meg. 

 

4. A képviselőtestület döntései 

 

39. § (1) A Képviselő-testület döntései 

a) a határozat, 

b) a rendelet. 

(2) A Képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt 

a) a napirend meghatározásáról, 

b) a jegyzőkönyvvezető, hitelesítők elfogadásáról,  

c) az ügyrendi kérdésekről, 

d) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a felvilágosítás-kérésre adott válasz 

elfogadásáról. 

(3) Rendeletalkotás esetén a Képviselő-testületnek joga van a beterjesztett javaslat felett 

általános és részletes vitát is tartani. Az erre vonatkozó indítványról a Képviselő-testület vita 

nélkül dönt. 

 

40. § (1) A Képviselő-testület a 39. § (1) bekezdésben meghatározott döntéseit  

a) nyílt szavazással, ezen belül: 

aa) nem név szerinti nyílt szavazással 

ab) név szerinti nyílt szavazással, 

b) titkos szavazással  

hozza. 

(2) A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először a polgármester 

/ülés vezetője/ az igen szerinti válaszra kér szavazást, majd a nem szavazatokra, végül a 

tartózkodásra. Az összesített szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati 

joggal résztvevők számával. 

(3) A jelenlévő képviselők egynegyedének indítványozására név szerinti szavazást kell 

tartani. 

(4) Az Önkormányzat nem él az Mötv. 48. § (3) bekezdésében rögzített azon lehetőséggel, 

hogy a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban saját hatáskörben további, név szerinti 

szavazást igénylő ügyeket határozzon meg. 

(5) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy 

szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. 

A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. A nyilatkozaton 

szerepeltetni kell az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, valamint azt, hogy a szavazás 

melyik javaslatra vonatkozott. 

 

41. § (1) A Képviselő-testület titkos szavazással dönthet az Mötv. 46. § (2) bekezdés szerinti 

ügyekben. 

(2) A Képviselő-testület a titkos szavazások lebonyolítására 3 tagú, Titkos Szavazást 

Lebonyolító Bizottságot (ezen szakaszban: Bizottság) hoz létre, melynek tagjai a mindenkori 

Jogi és Szociális Bizottság elnöke, a Sport- és Ifjúsági Bizottság elnöke és a Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság elnöke. Amennyiben valamely testületi ülésen a titkos szavazás 



lebonyolításakor nincs jelen ezen képviselők közül egy vagy két személy, helyükbe először a 

Falufejlesztési Bizottság elnöke, majd a Kulturális és Társadalmi Bizottság elnöke lép. 

A Bizottság elnöke a Jogi és Szociális Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnök 

helyébe a Sport- és Ifjúsági Bizottság elnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén az elnöki 

tisztséget a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke tölti be. 

(3) A titkos szavazás során a képviselők a Hivatal pecsétjével ellátott szavazólapon a 

számunkra megfelelő válasz (igen, nem, tartózkodom) előtti körbe tett X jelöléssel jelölik 

meg az ülés vezetője által feltett javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a 

szavazócédula, amelyen a képviselő nem, vagy egynél több választ jelölt meg. 

(4) Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a titkos szavazás eredményéről a 

Bizottság által külön jegyzőkönyvet készüljön, az tartalmazza legalább az ülés napját, 

helyszínét, a napirendi pontot, azt, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott, és hogy mi 

lett a szavazás számszaki eredménye (mennyi az igen, a nem és tartózkodom szavazat). A 

szavazólapokat a szavazást követően a Bizottság megsemmisíti. A Bizottság tagjai által aláírt 

jegyzőkönyvet csatolni kell a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez. 

 

42. § Az ülés vezetője a megállapítja a szavazás eredményét, és ennek megfelelően 

megállapítja, hogy a testület a szavazásra feltett határozatot, vagy a rendeletet elfogadta, vagy 

elutasította. 

 

43. § A Képviselő-testület elfogadott  határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, 

egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a 

határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). 

A határozatok jelölése a következő formában történik: 

Kakucs Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  

...../..... (..... .....) határozata a  ............................................................................................ -ról. 

 

44. § A Képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a Képviselő-testület döntését szó 

szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy 

megnevezését. 

 

45. § A Képviselő-testület elfogadott  rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, 

egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet 

kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). 

A rendeletek jelölése a következő formában történik: 

Kakucs Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../..... (..... .....) önkormányzati rendelete a ...................... .......................... .....................-ról. 

 

46. § (1) A képviselőnek joga van az Mötv. 32. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 

felvilágosítás-kérési joggal írásban élni. 

(2) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés- és problémafelvetés minősül, amely szoros 

kapcsolatban áll az Önkormányzat által ellátott feladatokkal, vagy valamely irányítása alatt 

álló szervezet tevékenységi körével. 

(3) A felvilágosítás-kérést a polgármesternél az ülés előtt 1 nappal írásban kell benyújtani. 

(4) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a (3) bekezdésben előírt határidőn túl vagy a 

Képviselő-testület ülésén nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen 

választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést 

követő 15 napon belül, írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a Képviselő-testület a 

soron következő ülésén dönt. 

(5) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő 

nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita 

nélkül dönt. Amennyiben a választ a Képviselő-testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-

kérés tárgyának részletes kivizsgálását. 

 



47. § (1) Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott, a 

személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a Képviselő-testület 

a képviselő tiszteletdíját 1 hónapra 50%-kal csökkenti. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti csökkentésről a Képviselő-testület határozatot hoz. 

 

48. § (1) Az ülés vezetője felel a képviselő-testületi ülés rendjének biztosításáért. 

(2) Az ülés tanácskozási joggal résztvevő tagjai az ülésen a hozzászólási szándékukat 

kézfelemeléssel jelzik. 

(3) A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja meg, 

így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal. 

(4) A hozzászólást a 29. § (2) bekezdés szerint korlátozni lehet. 

(5) Amennyiben a képviselő nem tartja be a (2)-(3) bekezdés szerinti hozzászólási rendet, és 

hozzászólási jog nélkül szól hozzá, az ülés vezetője a képviselőt felhívja az érintett szabályok 

betartására. A hozzászólási jog ismételt megsértése esetén az ülés vezetője javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a képviselőnek - az ülés rendjének betartására való 

kötelezettségének megszegése miatt 1 hónapra 50%-kal csökkentsék a tiszteletdíját. A 

Képviselő-testület az ügyben határozatot hoz. 

 

49. § (1) A testületi ülésen az elfogadott napirendi pontokon belül önálló napirendi pontként 

tájékoztatást kell legalább félévenként adni a lejárt határidejű határozatokról és egyéb 

önkormányzati döntésekről.  

(2) A testületi ülésen önálló napirendi ponton kívül is tájékoztatást kell adni az időszerű 

kérdésekről. A tájékoztatást végezheti az ülés vezetője, illetve az egyébként előterjesztésre 

jogosult személy. 

(3) A testületi ülésen szintén önálló napirendi ponton kívül kell tájékoztatást adni a következő 

ülés várható időpontjáról, napirendjéről.  

 

50. § Az ülés napirendjére tűzött napirendi pontok megtárgyalását követően, vagy, ha az ülés - 

annak levezetése közben - határozatképtelenné vált, továbbá a jelenlévő, tanácskozási joggal 

rendelkező személyeknek további kérdése, hozzászólása nincs, az ülés vezetője az ülést 

bezárja. 

 

5. A Képviselő-testület tanácskozásának rendje 

 

51. § (1) Az elnök az ülés megnyitása és a határozatképesség megállapítása után javaslatot 

tesz az ülés napirendjére. A napirendekre – a megfelelő indoklás mellett - a képviselők 

módosító javaslatokat tehetnek. A napirendek elfogadásáról a képviselők vita nélkül, nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek. 

(2) A napirendek összeállításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy adott napirendi pontot, 

amelyben a Képviselő-testület részéről döntés született, a körülmények lényeges változása 

nélkül nem lehet egy éven belül ismét napirendre tűzni. 

(3) Minden napirend első napirendi pontja az ülésen részt vevő vendégek meghallgatása és az 

őket érintő napirendi pontok megtárgyalása. 

(4) Sürgősségi indítványt bármely képviselő, a polgármester, a jegyző, valamint az 

Önkormányzat intézményének vezetője terjeszthet elő.  

Ha a sürgősségi indítvány tárgya valamely döntésre jogosult bizottság hatáskörébe tartozik, a 

Képviselő-testületnek arról is kell döntenie, hogy az ügyet magához vonja-e. 

(5) A sürgősségi kérdésben a képviselők vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel döntenek. 

(6) A sürgősség elfogadása esetén a Képviselő-testület az indítványt első napirendi pontként 

tárgyalja. A sürgősségi indítvány elvetése esetén az ügyet a Képviselő-testület meghatározott 

időpontban egyszerű napirendi pontként tárgyalja. 

(7) Ügyrendi kérdésben a szót kérő képviselőnek soron kívül szót kell adni. 

 



52. § (1) Az elnök minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, illetve javasolhatja az 

egyes napirendek összevont tárgyalását. Erre más képviselő is javaslatot tehet, melyről a 

Képviselő-testület vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(2) Az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést 

intézhetnek, melyre a vita előtt választ kell adni. 

(3) A nyilvánosság a részvétel lehetőségét jelenti, de azt nem foglalja magába, hogy a vitába 

is bekapcsolódjanak, hozzászóljanak, és főleg, hogy a szavazásban részt vegyenek.  

(4) A Képviselő-testület alkalmanként, vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

dönt arról, hogy igény esetén megadja-e az ülésen megjelent érdeklődőknek a hozzászólási 

jogot, amennyiben feltételezhető, hogy a jelen lévő érdeklődőnek releváns szakmai ismeretei, 

egyéb tájékoztatása új tényeket ismertetne meg a Képviselő-testülettel. 

(5) A hozzászólások sorrendjét - figyelembe véve a jelentkezési sorrendet - az elnök határozza 

meg. 

(6) A hozzászólások időtartamát a Képviselő-testület szükség szerint korlátozhatja. E 

kérdésben a képviselők vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek. 

 

53. § (1) Az elnök figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, ill. a 

tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása. Amennyiben a hozzászóló az elnök, őt 

a fentiekre a Jogi és Szociális Bizottság elnöke/korelnök figyelmezteti. 

(2) A tárgyra térésre történő második felszólalást követően az elnök megvonja a szót. Akitől a 

szót megvonják, az adott ügyben nem szólalhat fel újra, azonban bármely vitában a 3 

perces szókérés, valamint az interpelláció elmondása és a viszontválasz külön ügynek 

minősül. 

(3) Az elnök a napirend tárgyalása során bármely képviselő javaslatára legfeljebb 15 perces 

tárgyalási szünetet rendelhet el. 

(4) A vita lezárása után 3 perces személyes megjegyzéssel élhet az a képviselő, aki a vitában 

az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával 

kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni. A személyes megjegyzés lehetőségével a 

képviselő egy napirendi pont tárgyalásánál csak egy alkalommal élhet. 

(5) A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. 

(6) A szavazás előtt a jegyzőnek felszólalási jogot kell adni, amennyiben a törvényességet 

érintően észrevételt kíván tenni. 

(7) A hozzászólásokat követően az elnök összefoglalja a vita lényegét, érdemben kitér az 

előterjesztéstől eltérő véleményekre, a határozati javaslatot érintő valamennyi felvetésre. 

Intézkedik az egyéb javaslatok, észrevételek érdemi megválaszolásáról. 

(8) Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat 

egyenként szavaztatja meg, előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat. 

 

6. A jegyzőkönyv 

 

54. § (1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, 

melynek elkészítéséért a jegyző felelős. 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. §-ában meghatározott tartalmi elemeket, 

valamint azt, amelyre vonatkozóan a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyvi 

rögzítés követelményét előírja. 

(3) A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül abból a célból, hogy a Mötv. 52.§-ban 

foglaltak alapján a jegyzőkönyvet meghatározott tartalommal el lehessen készíteni. A 

hangfelvételt a jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül. 

 

55. § (1) A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontokként meg kell adni az Mötv. 52. § (1) 

bekezdés f-m) pontokat. 

(2) A tárgyalt napirendeknél az Mötv. 52. § (1) bekezdés g) pontjaként legalább a tanácskozás 

lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A Képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző 

köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint a jegyzőkönyvbe rögzíteni. 



(3) A jegyzőkönyvben az Mötv. 52. § (1) bekezdés l) pontjaként a szavazás számszerű 

eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy hányan szavaztak 

igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak. 

(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Képviselő-testület által hozott döntést. A 

határozatot és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, terjedelmesebb 

rendeletek esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a 

rendeletet a jegyzőkönyv mellékleteként elhelyezett rendeletszöveggel fogadja el. A rendelet 

szövegét ez esetben a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni. 

(5) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen 

minőségben vannak jelen. 

(6) A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni, melyet a jegyző kezel (irattári példány). 

(7) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell 

a) a meghívót, 

b) a jelenléti ívet, 

c) az írásos előterjesztéseket, 

d) a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet, vagy 

e) a képviselők kérése alapján 

ea) a képviselői indítványokat, 

eb) a képviselői hozzászólásokat,  

ec) a képviselői interpellációkat. 

 

56. § (1) A Képviselő-testület – az e rendelet 27. §-ában meghatározott módon – dönt a 

jegyzőkönyv-hitelesítők választásának szükségességéről. A jegyzőkönyvet - ha 

megválasztásra kerültek - a jegyzőkönyv-hitelesítőknek is alá kell írniuk. 

(2) Az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a 

jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében 

lehet megtekinteni. 

(3) A Képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző 

gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad. 

 

IV. Fejezet 

A KÖZMEGHALLGATÁS, A HELYI FÓRUM 

 

57. § (1) Általános közmeghallgatást kell tartani az Mötv. 54. §-ában foglaltak szerint. 

(2) A közmeghallgatáson köteles részt venni a Képviselő-testület tagja, a jegyző, valamint a 

jegyző által kijelölt hivatali dolgozó. 

(3) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét. 

(4) A közmeghallgatás kihirdetésére a Képviselő-testület rendes ülésének összehívására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

58. § (1) A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és vezeti le. Akadályoztatása, 

távolléte esetén a Képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni.  

(2) A Képviselő-testület közmeghallgatásán az ülés vezetője először ismerteti a napirendi 

pontokat.  

(3) A közmeghallgatás napirendi pontonként történik. Adott napirendi pontokhoz kapcsolódva 

először a Képviselő-testületi ülésen előterjesztésre jogosultak tájékoztatást adnak. 

(4) A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik a hozzászólási szándékukat. 

(5) A hozzászólási jog megadása a Képviselő-testületi ülésen történő hozzászólási jog 

megadásával egyezik meg. 

 

59. § (1) Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően 

lehetőséget ad a megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére. 

(2) A közmeghallgatásról a jegyző a Képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok 

betartásával jegyzőkönyvet készít. 



(3)  A Képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása és a 

fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából eseti jelleggel Falugyűlés-t (a 

továbbiakban: fórum) tart. 

(4) A fórum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni 

azzal az eltéréssel, hogy a fórum levezetésére a Képviselő-testület által felkért - a Képviselő-

testület ülésén tanácskozási joggal rendelkező - személy jogosult.  

(5) A fórumon csak a fórum levezetésére felkért képviselő köteles részt venni. 

(6) A fórumon elhangzottakról a jegyző, vagy az általa kijelölt hivatali dolgozó 

jegyzőkönyvet készít a közmeghallgatás jegyzőkönyvére meghatározott szabályok szerint. 

 

60. § Tevékenységi körében tanácskozási jog illeti meg a Képviselő-testület ülésén azon 

önszerveződő közösségek képviselőit, akik a napirend  témájához kapcsolódóan az ülésre a 

polgármestertől személyre szóló meghívót kapnak.  

 

V. Fejezet 

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ 

 

61. § A települési képviselő megbízatásának keletkezésére és megszűnésére vonatkozó 

rendelkezéseket az Mötv. 28-31. §-ai, a jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 

rendelkezéseket az Mötv. 32. §-a rögzíti. 

 

62. § (1) A települési képviselő – az Mötv. 32. § (2) bekezdés i)-k) pontjában 

meghatározottakon túl – köteles: 

a) tájékoztatni a választópolgárokat a Képviselő-testület működése során hozott közérdekű 

döntésekről, 

b) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni, 

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a Képviselő-testület és szervei tekintélyét, 

hitelét óvni, 

d) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magántitkot megőrizni, 

e) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, illetve a különböző önszerveződő lakossági 

közösségekkel, 

f) bejelenteni, ha valamely ügyben személyesen érintett, 

g) vagyonnyilatkozatát a törvényben meghatározott határideig benyújtani. 

(2) A Képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az Mötv. 53. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg: 

a) a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni, 

b) a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni, 

c) a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, a testületi ülésen 

meghatározott hozzászólási jogot szabályszerűen gyakorolni.  

(3) Az Mötv. 39. §-a alapján – az Mötv. 2. mellékletében foglaltak szerint - a Képviselő-

testület tagjai vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek.  

(4) A képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó egyes szabályokat az 5. melléklet határozza 

meg. 

 

63. § (1) A települési képviselők járandóságairól a Képviselő-testület az Mötv. 35. § (1) 

bekezdése szerint külön rendeletben dönt. 

(2) Az önkormányzati képviselő megbízatása az Mötv. 29-31/A. §-ban meghatározottak 

szerint szűnik meg. 

(3) A képviselő összeférhetetlenségével, illetve az összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos 

szabályokat az Mötv. 36-37. §-a tartalmazza. 

(4) Az Mötv.-ben, illetve e rendeletben meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselő 

megállapított tiszteletdíját a Képviselő-testület határozattal 1 hónap időtartamra 50%-os 

mértékben csökkentheti, vagy teljes egészében megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés 

esetén a csökkentés vagy megvonás újra alkalmazható. 

(5) A képviselő-testületi ülésről egyszeri igazolatlan hiányzás esetén csak az adott hónapra 

járó tiszteletdíj 50%-a fizethető ki a képviselőnek.  Amennyiben az adott hónapban egy másik 



testületi ülésről is igazolatlanul hiányzik a képviselő, úgy abban a hónapban nem részesülhet 

tiszteletdíjban. 

 

VI. Fejezet 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEI, AZOK JOGÁLLÁSA, FELADATAI 

 

64. § A Képviselő-testület szervei: 

a) a polgármester  

b) a Képviselő-testület bizottsága, 

c) a jegyző, 

d) a Polgármesteri Hivatal, 

e) az Önkormányzat társulásai. 

 

1. A polgármester és az alpolgármester 

 

65. § (1) A polgármester a település választópolgárai által közvetlenül megválasztott 

önkormányzati tisztségviselő, megbízatását főállásban tölti be. 

(2) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségi szabályait az Mötv. 72-73. §-a, a 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét az Mötv. 39. §-a, a polgármesteri tisztség 

megszüntetésnek szabályait az Mötv. 69-70/A. §-a tartalmazza. 

 

66. § (1) A polgármester lemondására az Mötv.-ben meghatározottakat kell alkalmazni. 

(2) A polgármester tisztségének megszűnése esetén - a tisztség megszűnését követően nyolc 

munkanapon belül - írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek 

hiányában az alpolgármesternek. 

 

67. § (1) A polgármester Mötv. 65. és 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további 

feladatai: 

a) segíti a Képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját, 

b) meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait, 

c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel, 

d) fogadóórát tart, 

e) nyilatkozik a sajtónak. 

(2) A polgármester az Mötv. 67. § e) pontja alapján külön utasításban szabályozza a 

hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét. 

 

68. § (1) A Képviselő-testület az alábbi hatáskörök gyakorlását ruházza át a polgármesterre: 

a) az éves tervben szereplő feladatok végrehajtása során – a tervben meghatározott mértékig – 

kötelezettséget vállalhat, szerződést írhat alá, 

b) az éves tervben nem szereplő rendkívüli feladatok megoldására kötelezettséget vállalhat évi 

500.000,-Ft-os összeghatárig, melynek kimerülésekor a Képviselő-testület határoz a keret 

újbóli megnyitásáról, 

c) a Képviselő-testület szociális feladatai közül – átruházott hatáskörben – dönt a temetési 

segélyekről, a köztemetésről, valamint a méltányossági közgyógyellátási ügyekben, 

d) az Önkormányzat tulajdonában lévő, értékesítésre kijelölt, illetve az Önkormányzat részére 

megvásárolni szándékolt ingatlanok esetén az Önkormányzat nevében az értékesítés, illetve 

vásárlás tárgyában szerződést köt, 

e) nyilatkozik minden útügyi és vízügyi hatósági eljárásban, amely az Önkormányzat 

tulajdonát érinti - a nyilatkozat elidegenítésre nem vonatkozhat, 

f) dönt a közterület-használati kérelmek elbírálásáról, 

g) dönt a jelzáloggal biztosított követelésnek másik helybeli ingatlanra történő 

átterhelhetőségéről, 

h) dönt az önkormányzati támogatás erejéig bejegyzett zálogjog törléséről, 

i) dönt a mezőgazdasági földterületek haszonbérbe adásáról, a haszonbérleti díj 

megállapításáról, 



j) dönt azon építési telkek elidegenítéséről, melyek értékesítési feltételeit a Képviselő-testület 

tételesen megállapította; mérlegelési jogkörben dönt a Képviselő-testület által előírt 

elidegenítési tilalom feloldásáról, 

k) dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásában, ha az az Önkormányzat tulajdonában lévő 

közterületeken közművek, valamint nyomvonal jellegű távközlési építmények és ezekkel 

összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez és áthelyezéséhez szükséges, 

amennyiben ahhoz építési engedély kell, 

l) dönt a 2 millió Ft alatti ingóság elidegenítéséről, 

m) dönt a közmű-hozzájárulási díj részletfizetésének engedélyezéséről, 

n) dönt a közfoglalkoztatással kapcsolatos szerződésekben. 

(2) A polgármester külön utasításban, saját hatáskörben szabályozza a polgármesteri feladat- 

és hatáskör tekintetében a kiadmányozás rendjét. 

(3) A polgármester dönthet a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés 

közötti időszakban felmerült, halaszthatatlan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 

következő önkormányzati ügyekben:  

a) önkormányzati saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása esetén, ha a pályázati 

határidő a következő ülésig lejár, 

b) az Önkormányzat költségvetési rendelete alapján meghatározott eredeti előirányzati 

főösszeg 5%-át elérő kiadás-megtakarítást, vagy bevételszerzést eredményező új 

kötelezettségvállalás esetén, 

c) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető helyzet esetében, ha az elhárítása miatti intézkedést kell hozni. 

 

69. § (1) A Képviselő-testület tagjaiból választott egy fő alpolgármester társadalmi 

megbízatásban, a polgármester irányításával látja el feladatait. 

(2) Az alpolgármesternek a polgármester által meghatározott feladatköre az alábbi: 

a) a testületi ülések működési feltételeinek megteremtésében való részvétel, 

b) a képviselők és a bizottsági tagok munkájának segítése, 

c) közreműködés a testületi döntések tervezeteinek elkészítésében, 

d) közreműködés a döntések végrehajtásának megszervezésében, ellenőrzésében, 

e) együttműködés a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő 

közösségeivel. 

(3) A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester csak a 

polgármester tartós akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörében gyakorolja. 

 

2. A Képviselő-testület bizottságai 

 

70. § A Képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó és 

ideiglenes bizottságokat hoz létre. 

 

71. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottságai 

a) a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, 

b) a Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, 

c) a Kulturális és Társadalmi Bizottság, 

d) a Jogi és Szociális Bizottság, 

e) a Sport- és Ifjúsági Bizottság. 

(2) A Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökét és tagjait a Képviselő-testület 

határozattal választja meg. A bizottsági elnökök és tagok nevét a 2. függelék tartalmazza. 

 

72. §  (1) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak száma 3 fő. 

(2) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladat- és hatáskörét az Mötv. 120. §-ában foglaltakon 

kívül a 6. melléklet tartalmazza. 

 

73. § (1) A Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság tagjainak száma 3 fő. 

(2) A Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság feladat- és hatáskörét a 7. melléklet 

tartalmazza. 



 

74. § (1) A Kulturális és Társadalmi Bizottság tagjainak száma 3 fő. 

(2) A Kulturális és Társadalmi Bizottság feladat- és hatáskörét a 8. melléklet tartalmazza. 

 

75. §  (1) A Jogi és Szociális Bizottság tagjainak száma 3 fő. 

(2) A Jogi és Szociális Bizottság feladat- és hatáskörét a 9. melléklet tartalmazza. 

 

76. § (1) A Sport- és Ifjúsági Bizottság tagjainak száma 3 fő. 

(2) A Sport- és Ifjúsági Bizottság feladat- és hatáskörét a 10. melléklet tartalmazza. 

 

77. § (1) A bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.  

(2) A bizottságok tagjaira vonatkozó szabályokat az Mötv. 57-61. §-a határozza meg. 

(3) A bizottságok működésének szabályaira az Mötv. 60. §-át kell alkalmazni. 

(4) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Kakucsi Polgármesteri Hivatal látja el. 

(5) Az Mötv.-ben, illetve az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit megszegő bizottsági 

tag megállapított tiszteletdíját a Képviselő-testület határozattal 1 hónap időtartamra 50%-os 

mértékben csökkentheti, vagy teljes egészében megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés 

esetén a csökkentés vagy megvonás újra alkalmazható. 

(6) A képviselő-testületi ülésről egyszeri igazolatlan hiányzás esetén csak az adott hónapra 

járó tiszteletdíj 50%-a fizethető ki a képviselőnek.  Amennyiben az adott hónapban egy másik 

testületi ülésről is igazolatlanul hiányzik a képviselő, úgy abban a hónapban nem részesülhet 

tiszteletdíjban. 

 

3. A jegyző 

 

78. § (1) A jegyző jogállására az Mötv. 81. § (1) bekezdését kell alkalmazni. 

(2) A jegyző - Mötv. 81. § (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli - kiemelt feladatai 

a) tájékoztatást nyújt a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület hatáskörét érintő 

jogszabályokról, azok változásairól, 

b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok 

változásairól, 

c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,  

d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését, 

e) a Képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve 

rendelet-nyilvántartás formájában, 

f) a bizottság döntéseiről határozat-nyilvántartást vezet, 

g) rendszeresen áttekinti a képviselő-testületi rendeletek felsőbbrendű jogszabályokkal való 

harmonizálását, ha jogszabálysértést tapasztal, írásban tájékoztatja a polgármestert, 

h) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő 

foglalásáról. 

 

79. § (1) A jegyző gondoskodik a rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről. 

Az alkalmazható kihirdetési módok: 

a) kötelező jelleggel: 

aa) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezéssel, 

b) nem kötelező jelleggel  

ba) önkormányzat honlapján ( www.kakucs.hu),  

bb) helyi sajtóban való közzététellel. 

(2) A határozat-nyilvántartás formái 

a) a határozatok nyilvántartása sorszám szerint, a határozat tárgyának megjelölésével, 

b) a határozat-kivonatok nyilvántartása sorszám szerint növekvő sorrendben. 

(3) A rendelet-nyilvántartás formái: 

a) a rendeletek nyilvántartása sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével, valamint a 

rendeletet módosító rendeletekre való hivatkozással, 

b) a rendelet-kivonatok nyilvántartása sorszám szerint, növekvő sorrendben. 

 

http://www.kakucs.hu/


80. § (1) A jegyző kinevezésére a Mötv. 82. § (1) bekezdését kell alkalmazni. 

(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 

esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított 

legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Polgármesteri 

Hivatal olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek 

megfelel. Ha a Polgármesteri Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat 

polgármesteri hivatalának, vagy közös önkormányzati hivatalának jegyzőjét bízza meg. 

 

81. § Az aljegyzőre vonatkozó szabályokat az Mötv. 82. § (5) bekezdése határozza meg. 

 

4. A Polgármesteri Hivatal 

 

82. § (1) A Képviselő-testület az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján Polgármesteri Hivatalt 

hoz létre. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott Hivatal neve: Kakucsi Polgármesteri Hivatal. 

(3) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése határozza meg, 

további feladatokat az Mötv. 67. § b) pontja alapján polgármester is meghatározhat. A 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. A 

Polgármesteri Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a Polgármesteri Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzata tartalmazza. 

(4) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület 

határozattal fogadja el. 

 

5. Társulás 

 

83. § (1) A Képviselő-testület társulásai: 

a) Társult önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata – székhelye: Dabas város, 

b) „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás – székhelye: Újhartyán 

város, 

c) Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás – székhelye: Dabas város. 

(2) A társulások feladat- és hatáskörét a társult önkormányzatok által határozattal elfogadott 

társulási megállapodások tartalmazzák. 

(3) Az önkormányzati társulások döntéshozó szerveibe, a társulási tanácsokba a Képviselő-

testület a polgármestert, a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármestert delegálja – 

figyelembe véve az Mötv. 94. § (2) bekezdésében foglaltakat. 

 

VII. Fejezet 

NYILVÁNOSSÁG 

 

84. § (1) A Képviselő-testület a közérdeklődésre számot tartó döntéseket, információkat a 

Kakucsi Lapozgató elnevezésű, évente több alkalommal, időszakosan, 1100 példányban 

megjelenő helyi lapjában közzéteszi.  

(2) A Kakucsi Lapozgató felelős kiadója a Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Betéti 

Társaság (2371 Dabas, Rozmaring u. 22.).  

(3) A Kakucsi Lapozgató felelős szerkesztőjét a Képviselő-testület határozattal jelöli ki 

határozatlan időre.  

(4) A Képviselő-testület a községben elhelyezett hirdetőtábláin és a kakucs.hu weboldalon 

keresztül minden, a lakosság számára fontos információt közöl az állampolgárokkal. A honlap 

szerkesztéséért a jegyző által megbízott köztisztviselő a felelős. 

 

VIII. Fejezet 

 

A HELYI NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSE 

 

85. § (1) A Képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település 

választópolgárainak 20%-a kezdeményezte. 



(2) A helyi népszavazásra - a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 

törvényben foglaltak az irányadóak.  

 

IX.  Fejezet 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 

 

86. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves költségvetését a mindenkori - az állam 

költségvetéséről és az államháztartás szabályairól szóló törvény, valamint egyéb hatályos 

jogszabályok alapján - rendeletben állapítja meg. 

(2) Az Önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával 

kapcsolódik. 

 

87. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról rendeleti 

formában dönt. 

 

X. Fejezet 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI PROGRAMJA 

 

88. § (1) A Képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt gazdasági program alapján 

működik. 

(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a Képviselő-testület elé 

terjesztéséről a polgármester gondoskodik. 

(3) A gazdasági program tervezetének elkészítésében a polgármestert a Pénzügyi Ellenőrző 

Bizottság segíti. 

 

XI. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

89. § (1) Ezen rendelet kihirdetésének ideje: 2014. október 27-én .... óra .... perc, 

hatálybalépése: 2014. október 27-én .... óra ... perc.  

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt 

módosító: 13/2013. (IX. 02.) és a 2/2014. (II. 10.) önkormányzati rendeletek. 

(3) Ezen rendelet a mellékleteivel együtt bárki számára megtekinthető a Polgármesteri 

Hivatalban ügyfélfogadási időben és a www.kakucs.hu weboldalon. 

(4) Ezen rendelet a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő 

kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet kifüggesztéséért a jegyző a felelős. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester       jegyző 
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Az SZMSZ 1. melléklete 
 

 

1.1. Az Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók 

szerinti besorolása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéshez: 

 

 A B 

1.  011130 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2.  011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3.  013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4.  013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

5.  013350 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok  

6.  016010 

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7.  016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

8.  016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

9.  031030 Közterület rendjének fenntartása 

10.  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

11.  041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

12.  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

13.  041236 Országos közfoglalkoztatási program 

14.  041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram  

15.  045120 Út, autópálya építése 

16.  045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

17.  051030 

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

szállítása, átrakása 

18.  062010 Településfejlesztés igazgatása 

19.  064010 Közvilágítás 

20.  066010 Zöldterület-kezelés 

21.  066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  

22.  072111 Háziorvosi alapellátás 

23.  072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

24.  074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

25.  074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

26.  082044 Könyvtári szolgáltatások 

27.  082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

28.  082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

29.  096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

30.  096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

31.  106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

 

1.2. Az Önkormányzat közfeladatainak, szakmai alaptevékenységeinek technikai, támogatási 

jellegű kormányzati funkciói: 

 

 A B 

1.  018010 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 

2.  018020 Központi költségvetési befizetések 

3.  018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 



4.  061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 

5.  081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

6.  084031 Civil szervezetek működési támogatása 

7.  084032 Civil szervezetek programtámogatása 

8.  101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 

9.  103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 

10.  104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások 

11.  105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

12.  106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

13.  107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

14.  900020 

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 

kívülről 

15.  900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az SZMSZ 2. melléklete 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Kakucs Község Önkormányzata, valamint a 

Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

között 

 

1. Általános szempontok 

a) Kakucs Község Önkormányzata (továbbiakban: helyi önkormányzat) Képviselő-

testülete, valamint a Kakucsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: 

helyi nemzetiségi önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelembe véve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Nektv.) 80. § (1)-(4) bekezdéseiben előírtakat, együttműködési 

megállapodást (továbbiakban: megállapodás) kötnek. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a helyi 

önkormányzat költségvetési szerveként működő Kakucsi Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: önkormányzati hivatal). 

c) A megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési 

lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó 

kötelezettségek teljesítését és a közösen megfogalmazott célok megvalósítását. 

 

2. Az együttműködési lehetőségek területei és formái 

a) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a 

nemzetiségi jogok érvényesülésével kapcsolatos helyi önkormányzati feladatokat. 

b) A helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata részletesen szabályozza a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete feladatait a településen működő nemzetiségi 

önkormányzattal. 

c) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete kezdeményezésére e feladattal megbízza valamely bizottságát. A 

nemzetiségi ügyekkel foglalkozó bizottságban a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselteti magát. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető 

feladatai egységes szabályok szerinti elvégzése, átláthatósága érdekében kapcsolódik a 

helyi önkormányzat által működtetetett – az állami informatikai rendszerrel 

összekapcsolható – informatikai rendszerhez, amely a folyamatos pénzügyi állami 

ellenőrzés eszközeként is szolgál.  

e) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – 

biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A 

végrehajtásról az önkormányzati hivatal gondoskodik.  

f) A helyi önkormányzat a lehetőségei és költségvetési helyzetének figyelembevétele 

mellett a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes egyeztetést követően az 

adott évi költségvetési rendeletében – egyes feladatellátáshoz – szükség esetén 

pénzügyi támogatást biztosít.  

g) A helyi önkormányzat a Pénzügyi Irodán keresztül segíti a helyi nemzetiségi 

önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok elkészítését. 

h) A helyi önkormányzat jegyzője önkormányzati megbízottat (továbbiakban: megbízott) 

jelöl ki a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra, melyről az 

elnököt írásban értesíti. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat 

közötti kapcsolattartásra a jegyző a nemzetiségi ügyintézőt jelöli ki. 

i) A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző /vagy/ jegyzővel 

azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja részt vesz a nemzetiségi 

önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

j) Az oktatás területén kiemelt figyelemmel kísérik a roma nemzetiségű gyerekek 

továbbtanulásának lehetőségeit, annak segítése érdekében a tehetséges tanulók a helyi 



önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján támogatásban 

részesülnek.  

k) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény 

szerint, de legalább tizenhat órában - hivatali ügyfélfogadási időben -, az 

önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 

képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 

helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 

rezsi- és fenntartási költségeket - kivéve a telefonhasználati díjat - a helyi 

önkormányzat viseli. 

l) A helyi önkormányzat segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat kulturális, művészeti 

hagyományőrző rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását. Ezen kívül közös 

rendezvények szervezésével népszerűsítik és mutatják be a települést és annak 

értékeit. 

m) A helyi önkormányzat támogatja a településen működő hagyományőrző együttesek, 

klubok, civil szervezetek működését. 

n) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a 

számviteli politika keretében elkészített - eszközök és források leltárkészítési és 

leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési 

szabályzat - továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének 

szabályzata és a számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra is kiterjednek. 

 

3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési 

határozat tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi 

nemzetiségi önkormányzat testülete elé.  

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a 

jegyző a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez 

szükséges adatokat – a költségvetési törvényből adódó részletes információk 

rendelkezésre állását követően – közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

c) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a 

költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után, a helyi 

önkormányzat költségvetési rendelettervezetének előkészítése során a helyi 

önkormányzat által megbízott személy folytatja az egyeztetést a helyi nemzetiségi 

önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a 

helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges 

adatokat. 

d) A helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot érintő részét a megbízott egyezteti az elnökkel és a vitás kérdéseket 

tisztázzák.  

e) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 

23. § (1)-(4) bekezdéseiben és az Ávr. 2. § b)-f) bekezdéseiben, valamint a 24. § (1) 

bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.  

f) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 

meghatározott támogatás mértékéről a képviselő-testület vonatkozó üléséről készült 

jegyzőkönyv aláírását követő 3 napon belül tájékoztatja a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot.  

g) A jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet az elnök a központi 

költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint nyújtja be a képviselő-testületnek. 

h) A helyi nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves 

költségvetésről, az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében 

adatszolgáltatást teljesít. 

i) Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi 

költségvetéséről a határozat-tervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét 



követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez 

(a továbbiakban: Igazgatóság). 

j) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az 

elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a gazdasági 

vezető a felelős.  

k) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan 

döntési jogosultsággal nem rendelkezik. 

l) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata 

törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, 

továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős. 

 

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi nemzetiségi 

önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók. 

b) Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatai felett 

többletbevételt ér el, bevételkiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül 

átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania kell költségvetési 

határozatát, melyről a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete dönthet. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának 

határozat-tervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben engedélyezett központi 

támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott, valamint a helyi 

nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-

átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által történő 

előkészítés után, az elnök előterjesztése alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat 

képviselő-testülete dönt.  

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási 

előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között 

átcsoportosíthatók. Az elnök a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott 

előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a képviselő-testületet harminc napon 

belül tájékoztatja.  

e) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – 

negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 

költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi nemzetiségi 

önkormányzatot érintő módon meghatározott - hozzájárulások, támogatások 

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 

haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat 

módosítását. 

f) A nemzetiségi önkormányzat előirányzat-módosításainak képviselő-testületi 

előterjesztése előkészítéséért a jegyző a felelős.  

g) A nemzetiségi önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásokról 

az önkormányzati hivatalban a gazdasági vezető naprakész nyilvántartást vezet. 

 

5. Beszámolási kötelezettség 

a) Az elnök a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 

szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről október 31-ig tájékoztatja a 

képviselő-testületet, melynek előkészítése a gazdasági vezető feladata. A tájékoztató 

tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzat - 

költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány 

(többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése 

teljesülésének alakulását. 

b) A Pénzügyi Iroda a helyi nemzetiségi önkormányzat féléves költségvetési 

beszámolójának elkészítéséhez július 31-éig, III. negyedéves beszámolójának 

elkészítéséhez október 15-éig adatot szolgáltat. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyi nemzetiségi önkormányzat 

költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről a helyi nemzetiségi 



önkormányzat képviselő-testületének a féléves, III. negyedéves, éves költségvetés 

zárásáig beszámol. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a zárszámadási 

határozat tervezetét, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a helyi 

nemzetiségi önkormányzat testülete elé. A helyi nemzetiségi önkormányzat 

zárszámadási határozatát az elnök a helyi önkormányzat zárszámadási 

rendelettervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére. 

e) A helyi nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a 

költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 

 

6. A költségvetési gazdálkodás szabályai 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve az 

önkormányzati hivatal Pénzügyi Irodája, amely a költségvetési szervekre vonatkozó 

gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési 

hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a 

helyettesítés rendjének a meghatározását az önkormányzati hivatal 

kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés 

igazolás rendjének szabályzata (továbbiakban: szabályzat) tartalmazza.  

6.1. Kötelezettségvállalás  

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai 

terhére kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke /vagy/ az általa írásban 

felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A 

felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban 

történhet.  

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt 

kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét 

megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy 

a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi 

fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó 

szabályokat. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely: 

ca) értéke a százezer forintot nem éri el, 

cb) fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy 

cc) az Áht. 36 § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 

d) Az a)-c) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére 

(érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. 

Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a helyi 

önkormányzat vonatkozó szabályzata rögzíti, ami kiterjed a helyi nemzetiségi 

önkormányzatra is. 

e) A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról az 

önkormányzati hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. 

6.2. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 

pénzügyi ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa 

írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. 

b) A nemzetiségi önkormányzatnál felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési 

időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a 

gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

c) Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésben előírtaknak, 

a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a 

kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. 



d) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 

ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

6.3. Teljesítésigazolás 

a) A teljesítés igazolására a helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a 

kötelezettségvállaló írásos kijelölése alapján az elnök írásban jogosult. 

b) A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 

megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

6.4. Érvényesítés  

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 

érvényesítésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban 

kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. 

b) Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a 

megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 

c) Az érvényesítőnek a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági eseményeinek 

vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 

megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e 

rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 

6.5. Utalványozás  

a) Utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban 

felhatalmazott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, 

illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  

b) Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra 

rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. Utalványozásra a 

teljesítésigazolást követően kerülhet sor. 

c) Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 

6.6. Összeférhetetlenségi követelmények 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi 

ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az 

érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.  

b) A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 

teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 

tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga 

javára látná el.  

c) Az önkormányzati hivatal a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés 

igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-

mintájukról a vonatkozó belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész 

nyilvántartást vezet. 

 

7. Pénzellátás 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számláját az Örkényi 

Takarékszövetkezet vezeti. A számla feletti rendelkezési jogosultakat a pénzkezelési 

szabályzat melléklete tartalmazza. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlát – a meghatározott 

kivételekkel – egy belföldi hitelintézetnél vagy a Kincstárban nyithat, és csak egy 

pénzforgalmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a 

pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán – ideértve az elszámolási 

számla alcímű számláit is – köteles lebonyolítani. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzatot a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntést 

követően azonnal tájékoztatni kell. A helyi nemzetiségi önkormányzat döntése alapján 

és forrásai terhére: 

ca) fizetési számlájához kapcsolódó alszámlákat (a központi költségvetésből 

folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben; 

rövid lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú 



pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós 

forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla) 

cb) letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 

cc) devizabetét számlát  

vezethet. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat nem működtet. Az önkormányzati 

hivatal házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák 

figyelembevételével kerülhet sor.  

e) A helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető – az éves költségvetési törvényben 

meghatározott – éves támogatást a helyi önkormányzat, annak jóváírását követő 15 

napon belül átutalja a helyi nemzetiségi önkormányzat számlájára. 

f) A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben – 

előzetes egyeztetést követően – pénzügyi támogatást biztosíthat a helyi nemzetiségi 

önkormányzat részére. Ennek bankszámlára történő utalása annak elfogadását követő 

15 napon belül történik meg. 

g) A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 

igénylésével kapcsolatos feladatokat a pénzügyi ügyintéző látja el. 

 

8. Vagyongazdálkodás 

a) A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az önkormányzati 

hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a házipénztárt kezelő ügyintéző a 

felelős. 

b) A helyi nemzetiségi önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy 

csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a 

zárszámadási határozatban kerül bemutatásra. A helyi nemzetiségi önkormányzat – 

könyvviteli nyilvántartás szerinti vagyona – a helyi önkormányzat könyvviteli 

mérlegébe beépül. 

c) A vagyon leltározása a helyi önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában 

előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A helyi nemzetiségi 

önkormányzat vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt 

képviselő közreműködik. 

d) A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat a helyi önkormányzat 

felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak 

szerint kell elvégezni. A helyi nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt 

eszközeire az elnök – a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének 

véleményét kikérve – tesz javaslatot a jegyző felé. 

 

9. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés 

a) Az önkormányzati hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a 

belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a 

kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az 

információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A 

helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a 

gazdasági vezető a felelős. 

b) A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutatókban leírtakat. 

c) A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a dabasi székhelyű Vincent 

Auditor Kft., mint megbízott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a 

kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak 

szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető 

által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő 

éves beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében, amit az önkormányzati 

hivatal készít el. 



 

10. Záró rendelkezések 

a) A megállapodás 2014. november 1. napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e 

naptól kezdve kell alkalmazni. A tárgyban Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete által a 2/2014. (II. 10.) számú önkormányzati rendelettel, valamint a Kakucsi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2/2014. (02. 04.) számú 

határozattal megállapított, majd megkötött korábbi megállapodás ezen megállapodás 

hatálybalépésével hatályát veszti. 

b) A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén 

az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  

  

Az SZMSZ 3. melléklete 

 

A Képviselő-testület feladat- és hatásköre 

 

A  Képviselő-testület át nem ruházható feladat- és hatásköre: 

 

1) a rendeletalkotás; 

2) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe 

utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

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

4) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más 

adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása; 

5) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 

abból történő kiválás; 

6) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

7) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

8) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 

9) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 

10) a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 

11) állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 

12) a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással 

kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 

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

egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 

14) a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 

15) területszervezési kezdeményezés; 

16) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.  

 

 

Az SZMSZ 4. melléklete 

 

Kakucs Község Önkormányzatának bizottságaira átruházott feladat- és hatáskörök 

 

I. Kulturális és Társadalmi Bizottság 

1) Dönt a helyi rendezvények időpontjáról és a rendezvények megszervezéséről 

2) Dönt kulturális célra fordítható költségvetési keret felosztásáról  

 

II. Jogi és Szociális Bizottság 

1) Dönt az önkormányzati segélykérelmekről, 

2) Dönt a gyermekvédelem helyi rendszerében szabályozott ellátásokról 

3) Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjkeret felosztásáról 

4) Dönt a szociális bérlakás bérbevételére irányuló kérelemről 



 

III. Sport- és Ifjúsági Bizottság 

1) Dönt sportrendezvények időpontjáról és a rendezvények megszervezéséről 

2) Dönt a sportcélra fordítható költségvetési keret felosztásáról   

 

 

 

Az SZMSZ 5. melléklete 

 

A VAGYONNYILATKOZATOK KEZELÉSÉNEK, NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS 

ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

I. A vagyonnyilatkozat benyújtásával kapcsolatos szabályok: 

 

1. A vagyonnyilatkozatokat 2 példányban kell kitölteni, melyből 1-1 példány a 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnél marad. 

2. Az önkormányzati képviselő a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatát törvényben 

megállapított határidőig, külön-külön zárt borítékban adja át a – a vagyonnyilatkozatok 

nyilvántartására és ellenőrzésére jogosult - Jogi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: 

Bizottság) elnökének, akinek az átvételnél a jegyző technikai segítséget nyújt. 

3. A vagyonnyilatkozatok átvételét a Bizottság elnöke írásban, átadás-átvételi igazolás 

kitöltésével tanúsítja, melynek 1 példányát a képviselő részére átadja. 

4. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a 

Bizottság a felelős. 

 

II. A vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével és az eljárással  kapcsolatos szabályok: 

 

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak 

valóságtartalmának ellenőrzése. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Bizottságnál 

bárki kezdeményezheti. 

2. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét 

tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Amennyiben az eljárásra irányuló 

kezdeményezés nem határozza meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és 

tartalmát, a Bizottság elnöke a kezdeményezőt hiánypótlásra (kiegészítésre) hívja fel. Ha a 

kezdeményező a hiánypótlásnak 10 munkanapon belül nem tesz eleget, a Képviselő-testület 

az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. Azonos módon jár el a Képviselő-

testület, ha megállapítja a kezdeményezésről, hogy az nyilvánvalóan alaptalan, vagy ha a 

bejelentés névtelenül érkezett. 

3. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás eredményéről a 

Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. 

 

III. A vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályai, a betekintési jog gyakorlása: 

 

1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos technikai tevékenységet a jegyző végzi.  

2. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot 

az egyéb iratoktól elkülönítetten, a Polgármesteri Hivatal zárható lemezszekrényében kell 

tárolni. 

3. A betekintési jog gyakorlását a Bizottság elnöke biztosítja. 

 

Az SZMSZ 6. melléklete 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladat- és hatásköre 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság alapvető feladata a település pénzügyi életének nyomon 

követése, a költségvetés kidolgozása és a biztonságos működés felügyelete. 

A Bizottság továbbá: 



a) Döntésre előkészíti és – a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőinek bevonásával 

– megfelelő szakmai tartalommal látja el Kakucs község költségvetését, előkészíti a 

költségvetés szükség szerinti módosítását és folyamatosan ellenőrzi a pénzügyi 

mozgásokat, a pénzügyi döntések végrehajtását. 

b)  A Képviselő-testület elé a költségvetéssel kapcsolatban a Bizottság állásfoglalásával 

benyújtandó előterjesztések  

a) az éves költségvetési terv, 

b) a féléves költségvetési beszámoló, 

c) az éves zárszámadási rendelet. 

c) A helyben kivetendő adókra tervezetet készít a lakosság teherbíró-képességének 

felmérése, külső javaslatok meghallgatása alapján, valamint informálódik, kapcsolatot 

teremt más (környező) önkormányzatokkal az ott kivetett, vagy kivetésre tervezett 

helyi adók mértékét illetően. 

d) Figyelemmel kíséri az országos gazdasági helyzetet, a realizálódott inflációk tükrében 

javaslatot tesz a már bevezetett helyi adók, étkezési és közüzemi díjak módosítására. 

e) Az önkormányzati intézmények egyedi gazdálkodását figyelemmel kíséri, elemzi, és 

szükség szerint takarékossági javaslatokat dolgoz ki és terjeszt a Képviselő-testület 

felé. 

f) Folyamatosan közreműködik a pénzügyi ellenőrzésnél, önállóan is végez ellenőrzést, 

jegyzőkönyvet készít, az észlelt hibákra, hiányosságokra rámutat, javaslatot tesz, 

útmutatást ad a hatékonyabb munkavégzéshez. 

 

Az SZMSZ 7. melléklete 

 

A Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság feladat- és hatásköre 

 

A Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság alapvető feladata a településfejlesztés és a 

környezetvédelem koordinálása, a közterületek gondozására és a község közbiztonsági 

helyzetének javítására koncepciók kidolgozása.  

A Bizottság továbbá: 

a) Állást foglal a község területrendezési ügyeiben, gondoskodik koncepcionális 

fejlesztési tervek kidolgozásáról. 

b) Az esetleges telekparcellázások ütemezését véleményezi, új utca nyitását 

kezdeményezi. 

c) Javaslatot tesz – előzetes számítások alapján – új közműépítések indítására (útépítés, 

vízelvezetés, járdaépítés). 

d) Javaslatot tesz köztisztasági, környezetvédelmi intézkedések kidolgozására. 

e) Véleményezi a község belterületét meghatározó középületek, üzletházak 

tervdokumentációit. 

f) Javaslatokat dolgoz ki a település közterületeinek használatára, gondozására, 

hasznosítására. 

g) Folyamatosan felülvizsgálja a község közbiztonsági helyzetét, valamint annak 

javítására javaslatot tesz a Képviselő-testület felé, illetőleg az ezirányú testületi 

döntések végrehajtását ellenőrzi. 

h) Keresi és véleményezi a befektetési lehetőségeket és vállalkozásokat. 

 

Az SZMSZ 8. melléklete 

 

A Kulturális és Társadalmi Bizottság feladat- és hatásköre 

 

A Kulturális és Társadalmi Bizottság alapvető feladata a köznevelési, a kulturális és a 

nemzetiségek ügyeinek koordinálása, koncepciók kidolgozása. 

A Bizottság továbbá: 

a) Jelentést, beszámolót vitat meg a köznevelési és kulturális intézmények munkájáról. 

b) Figyelemmel kíséri a köznevelési és kulturális intézmények személyi feltételeinek 

alakulását. 



c) Megvitatja, majd a Képviselő-testületnek jóváhagyásra ajánlja az intézmények éves 

programját. 

d) Javaslatot tesz valamennyi köznevelést érintő kérdésben. 

e) Előzetesen véleményezi a köznevelést érintő döntéseket.  

f) Javaslatot tesz a Képviselő-testület felé intézményalapításra, átszervezésre, megszüntetésre. 

g) Közvetíti az intézmények felé azt a közösségi igényt, amely befolyásolhatja az 

intézmények arculatát és a benne folyó tartalmi munka minőségét. 

h) Véleményezi a köznevelési, kulturális intézményvezetői pályázatokat. 

i) A község kulturális életével kapcsolatos tevékenységet koordinálja és ellenőrzi. 

j) A nemzetiséget érintő ügyeket megvitatja, javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a 

nemzetiségeket érintő önkormányzati ügyekben, a nemzetiségekhez kapcsolódó 

önkormányzati döntések végrehajtását ellenőrzi.  

 

Az SZMSZ 9. melléklete 

 

A Jogi és Szociális Bizottság feladat- és hatásköre 

 

A Jogi és Szociális Bizottság alapvető feladata a település és a Képviselő-testület 

működését szabályozó rendszerek és dokumentumok elkészítésének koordinálása, a szociális 

jellegű feladatok ellátása, a rászoruló csoportokkal kapcsolatos intézkedések kidolgozása és 

az esélyegyenlőség megvalósítása. 

A Bizottság továbbá: 

a) Gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről, ellenőrzi 

bevezetését, az ezzel kapcsolatos módosító észrevételeit megteszi. 

b) Ügyrendi vitákban állást foglal. 

c) Helyi rendeletek elkészítésében állást foglal, közreműködik, javaslatot tesz, ellenőrzi a 

Képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtását. 

d) A polgármester jutalmazására esetenként javaslatot készít, és azt a Képviselő-testület 

elé terjeszti. 

e) A polgármesterrel együttműködve részt vesz az éves munkaterv tervezetének 

előkészítésében. 

f) Figyelemmel kíséri az önkormányzati honlap adattartalmát, azzal kapcsolatban 

kezdeményezést tesz.  

g) Kivizsgálja az Mötv. 37. §-ában meghatározott, a képviselő vagy a polgármester 

összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezést.  

h) Ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat, úgymint: 

ia) az Mötv. 39. § (3) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat-nyilvántartás, 

ib) az Mötv. 39. § (3)-(4) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat ellenőrzése, ha az 

ellenőrzésre kezdeményezés érkezik, 

ic) az ib) pontban leírt eljárás lefolytatását követően az Mötv. 39. § (4) bekezdése szerint 

az eredményről a Képviselő-testület tájékoztatása. 

i) A segélyezés vonatkozásában gyakorolja a Képviselő-testület által átruházott 

hatásköröket.  

j) Előzetesen véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetben meghatározott szociális 

és gyermekvédelmi tárgyú kiadásokat. 

k) Javaslatot tesz a helyi szociális háló, a gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások 

fejlesztésére. 

l) Részt vesz minden kakucsi lakos, ezen belül a legjobban rászoruló emberek 

életkörülményeinek javításában. 

m) Javaslatot tesz az egészségügyi intézmények működtetésének javítására. 

n) Kutatja a munkalehetőségeket, koordinációt vállal lehetőségeihez mérten a 

munkahely-teremtésben, folyamatosan felméri a területen megüresedő állásokat, 

kapcsolatot teremt más Önkormányzatokkal. 

o) Figyelemmel kíséri a lakosság alapellátását, javaslatot tesz annak jobbítására.  

 



 

Az SZMSZ 10. melléklete 

 

A Sport- és Ifjúsági Bizottság feladat- és hatásköre 

 

A Sport- és Ifjúsági Bizottság alapvető feladata a sport és az ifjúság ügyeinek koordinálása, 

koncepciók kidolgozása. 

A Bizottság továbbá: 

a) Jelentést, beszámolót vitat meg a sportcélú intézmények munkájáról. 

b) Koncepciót dolgoz ki a település sportéletének fejlesztésére, színesítésére. 

c) Kapcsolatot tart a település sportköreivel, sportegyesületeivel, szakosztályaival. 

d) A község ifjúsági és sportéletével kapcsolatos tevékenységet koordinálja és ellenőrzi. 

e) Kidolgozza a település sportlétesítményeinek használati rendjét. 

f) Véleményezi  

fa) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ifjúsági és sportkérdésekkel foglalkozó 

testületi anyagokat,  

fb) a település ifjúsági és sportprogramjait, az Önkormányzat költségvetésének ifjúsági és 

sportügyekkel összefüggő részét,  

fc) az ifjúságpolitikával, sporttal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a beérkezett 

pályázatokat, 

g) Feltárja és egyezteti az ifjúsággal és sporttal összefüggő községi érdekeket, igényeket, 

együttműködik az e területen működő szakmai és társadalmi szervezetetekkel. 

h) Segíti az ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja azok 

megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket. 

i) Közreműködik az ifjúsági és sportrendezvények előkészítésében. 

 

Az SZMSZ 1. függeléke 

 

A 2014-től 2019-ig tevékenykedő Képviselő-testület tagjai: 

 

Név Lakcím E-mail-cím Fogadóóra ideje, helye 

 Kakucs,   

Dr. Kendéné Toma 

Mária polgármester 

 Galamb u. 2/B. polgarmester@kakucs.hu A Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadási idejében - 

a polgármesteri 

hivatalban - előzetes 

egyeztetés alapján 

Nagy Pál alpolgár-

mester 

Rónay u. 28. nagypal07@gmail.com A Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadási idejében - 

a polgármesteri 

hivatalban - előzetes 

egyeztetés alapján 

Horváth Zoltán 

képviselő 

Gizella u. 24. cene.1974.02.27@gmail.c

om 

 

A Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadási idejében - 

a polgármesteri 

hivatalban - előzetes 

egyeztetés alapján 

Kakucsi-Csernák 

Zoltán 

Gizella u. 35. kcsernak@gmail.com A Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadási idejében - 

a polgármesteri 

hivatalban - előzetes 

egyeztetés alapján 

Spanyielné Elek 

Györgyi 

képviselő 

Rónay u. 13. ovoda@kakucs.hu A Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadási idejében - 

a polgármesteri 

hivatalban - előzetes 



egyeztetés alapján 

Tóth Istvánné 

képviselő 

Rónay u. 57. konyvtar@kakucs.hu A Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadási idejében - 

a polgármesteri 

hivatalban - előzetes 

egyeztetés alapján 

Varró Tamás László 

képviselő 

Csíkos-puszta 

tanya 1/A. 

varrotl73@gmail.com A Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadási idejében - 

a polgármesteri 

hivatalban - előzetes 

egyeztetés alapján 

 

Az SZMSZ 2. függeléke 

 

 

A 2014-től 2019-ig tevékenykedő bizottságok tagjai: 

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: 

Elnöke:     Spanyielné Elek Györgyi   

Képviselő tagja:    Varró Tamás László 

 Nem képviselő tagja:    Maczák János 

 

Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság: 

 Elnöke:    Varró Tamás László  

 Képviselő tagja:   Kakucsi-Csernák Zoltán 

 Nem képviselő tagja:   Dr. Körtvélyessy Zsolt 

 

Kulturális és Társadalmi Bizottság: 

 Elnöke:    Tóth Istvánné  

 Képviselő tagja:   Spanyielné Elek Györgyi 

 Nem képviselő tagja:   Csernák Jánosné 

 

Jogi és Szociális Bizottság: 

 Elnöke:    Kakucsi-Csernák Zoltán 

 Képviselő tagja:   Horváth Zoltán 

  Nem képviselő tagja:   Marton Ilona 

 

Sport- és Ifjúsági Bizottság: 

 Elnöke:    Horváth Zoltán  

 Képviselő tagja:   Tóth Istvánné  

 Nem képviselő tagja:   Sallai Pál 

 

Az SZMSZ 3. függeléke 

 

KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

INTÉZMÉNYEINEK JEGYZÉKE 

 

1. Kakucsi  Polgármesteri Hivatal  

Cím: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

Tel: 06-29/576-030 

E-mailcím: hivatal@kakucs.hu 

 

2. Kakucsi Kökörcsin Óvoda 

2366 Kakucs, Székesi út 3. 

Tel: 06-29/376-077 

E-mailcím: ovoda@kakucs.hu 



Az SZMSZ 4. függeléke 

 

KAKUCS KÖZSÉGRŐL RÖVID ISMERTETŐ 

 

Kakucs község Pest megyében, a Dabasi kistérségben található. Első írásos emlékei a XV. 

századból valók, önálló településként 1784-től tartják számon, amikor is a helyi népiskola 

megkezdte működését. 

 

Kakucsra földrajzi elhelyezkedésénél fogva leginkább Budapest és Dabas gyakorol vonzerőt, 

melyek autóbusszal közvetlenül, míg vasúttal a szomszédos Inárcs községből közelíthetők 

meg. Az M5-ös autópálya a község külterületét átszeli ugyan, azonban Budapest felé Inárcs 

községi, Kecskemét felé pedig Újhartyán községi lehajtással érhető csak el. 

 

  Kakucs község közigazgatási területe:    2.180 hektár 

  Kakucs község határai: észak-nyugat:  Inárcs 

      dél-nyugat:  Dabas 

      dél-kelet:  Újhartyán 

      észak-kelet:      Csévharaszt 

 

  (Kakucs a fővárostól 35 km-re, dél-délkeletre fekvő község.) 

 

  A község állandó lakosainak száma 2014. január 1-jén: 2941 fő. 

 

A község infrastruktúrája 1990-től dinamikus mértékben növekedett.  

Megépült  

- az új tornacsarnok,  

- az új polgármesteri hivatal,  

kiépült  

- a vezetékes földgáz-hálózat,  

- az elektronikus rendszerű telefonhálózat,  

- a vezetékes ivóvízhálózat,  

- a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep, illetőleg  

felújításra került  

- az általános iskola,  

- a Kökörcsin Óvoda,  

- a könyvtár és közösségi ház,  

- az egészségház,  

- a ravatalozó,  

- a sportpálya épülete és kerítése, továbbá  

a központi parkba új játszóteret alakítottunk ki.  

 

A községi szeméttelepet 2011-ben rekultiváltattuk. 

A község belterületi úthálózata 95%-ban szilárd burkolatú.  

 

A falu lakossága számára a megélhetést részben az Önkormányzat intézményei biztosítják, 

részben a vállalkozások, illetőleg a lakosság nagyobb része naponta ingázik leginkább 

Budapestre, vagy a környező településeken lévő munkahelyekre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az SZMSZ 5. függeléke 

 

Az Önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdése szerinti sorrend figyelembevételével 

 

Feladatok megnevezése Jogszabályhely megjelölése vagy a 

feladatellátás alapja 

Feladatellátás 

módja 

1. Településfejlesztés, településrendezés  

1.1. Településrendezés, 

Településfejlesztés, 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

A Kakucsi 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete  

(a továbbiakban: 

Képviselő-testület)  

és a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal 

(a továbbiakban: 

Polgármesteri 

Hivatal) által 

1.2. Az épített és 

természeti környezet 

védelme 

Az épített környezet alakításáról és  

védelméről szóló mindenkor hatályos 

törvény, 

 

A környezet védelmének általános 

szabályairól szóló mindenkor hatályos 

törvény 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

1. 3. A helyi építészeti 

örökség  

értékeinek védelme 

Az épített környezet alakításáról és  

védelméről szóló mindenkor hatályos 

törvény  

 

A község építészeti örökségének helyi 

védelméről szóló mindenkor hatályos 

önkormányzati rendelet 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

2. Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása) 

2.1. Köztemető 

fenntartása és 

üzemeltetése  

A temetőkről és a temetkezésről szóló 

mindenkor hatályos törvény 

 

A Kakucs községi temető fenntartásáról, 

rendjéről és üzemeltetéséről szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati rendelet  

SZIGÜ Kft-vel kötött 

üzemeltetési 

szerződés útján 

2.2. Közvilágítás  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

mindenkor hatályos törvény  

Az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Kft-vel kötött 

üzemeltetési 

szerződés alapján 

2.3. Kéményseprő-ipari 

kötelező közszolgáltatás 

biztosítása 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

szóló mindenkor hatályos törvény  

Érd megyei jogú 

város 

önkormányzata, mint 

törvényben kijelölt 

szolgáltató által 

2.4. Helyi közutak és  

közterületek fenntartása 

A közúti közlekedésről szóló mindenkor 

hatályos törvény  

 

A Kakucsi 

Önkormányzat (a 

továbbiakban: 



 Önkormányzat) és a 

Polgármesteri Hivatal 

által 

2.5. Gépjárművek 

parkolásának biztosítása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

mindenkor hatályos törvény  

Az Önkormányzat 

által 

3. A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése 

3.1. Közterületek 

elnevezése 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

mindenkor hatályos törvény  

 

Kakucs község közterületeinek 

elnevezéséről, a házszámozás 

megállapításáról, valamint a házszámtáblák 

elhelyezésének rendjéről szóló mindenkor 

hatályos önkormányzati rendelet 

A Képviselő-testület 

által 

3.2. Közintézmények 

elnevezése 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény  

A Képviselő-testület 

által 

4. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

4.1. Háziorvosi ellátás  Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 

törvény 

Feladat-ellátási 

szerződés által 

háziorvosi 

szolgáltatóval  

4.2. Házi gyermekorvosi 

ellátás  

Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 

törvény 

Feladat-ellátási 

szerződés által házi 

gyermekorvosi 

szolgáltatóval 

4.3. Fogorvosi 

alapellátás 

Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 

törvény 

Feladat-ellátási 

szerződés  

által fogorvosi 

szolgáltatóval 

4.4. Alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti 

ellátás 

Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 

törvény 

Újhartyán-Inárcs-

Kakucs-Újlengyel 

települések által 

működtetett 

háziorvosi ügyelet-

fenntartó társulás 

útján 

4.5. Védőnői ellátás  Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 

törvény 

Feladat-ellátási 

szerződés által 

védőnői szolgálattal 

4.6. Iskola-egészségügyi 

ellátás 

Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 

törvény 

Feladat-ellátási 

szerződés által házi 

gyermekorvosi 

szolgálattal 

5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás) 

5.1. Közterületek 

tisztántartása  

A környezet védelmének általános 

mindenkor hatályos törvény  

 

A helyi környezetvédelemről, a közterületek 

és ingatlanok rendjéről, 

valamint a település tisztaságáról szóló  

mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

Az Önkormányzat és 

a Polgármesteri 

Hivatal által 

5.2. Rovar- és 

rágcsálóirtás 

Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos 

törvény  

A Polgármesteri 

Hivatal által 

6. Óvodai ellátás 



6.1. Óvodai nevelés  A nemzeti köznevelésről szóló mindenkor 

hatályos törvény  

Az Önkormányzat  

intézménye, a 

Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda által 

6.2. Sajátos nevelési 

igényű gyermekek 

óvodai nevelése 

A nemzeti köznevelésről mindenkor hatályos 

törvény  

Az önkormányzat  

intézménye, a 

Kakucsi Kökörcsin 

Óvoda által 

7. Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;  a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása 

7.1. Települési könyvtári 

feladatok ellátása 

 

A kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 

mindenkor hatályos törvény 

Az Önkormányzat 

fenntartásában lévő 

Rónay György 

Könyvtár és 

Közösségi Ház útján 

7.2. Közművelődési 

tevékenység ellátása  

A kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 

mindenkor hatályos törvény    

Az Önkormányzat 

fenntartásában lévő 

Rónay György 

Könyvtár és 

Közösségi Ház útján 

8. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

8.1. Aktívkorúak 

ellátásával kapcsolatos 

feladatok: 

- foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás 

- rendszeres szociális 

segély 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló mindenkor hatályos 

törvény   

 

A helyi szociális ellátásokról mindenkor 

hatályos önkormányzati rendelet  

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.2. Normatív 

lakásfenntartási 

támogatással 

kapcsolatos feladatok 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló mindenkor hatályos 

törvény   

 

A helyi szociális ellátásokról mindenkor 

hatályos önkormányzati rendelet 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.3. Átmeneti segéllyel 

kapcsolatos feladatok 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló mindenkor hatályos törvény   

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.4. Temetési segéllyel  

kapcsolatos feladatok 

 A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.5. Köztemetéssel 

kapcsolatos  

feladatok 

A helyi szociális ellátásokról mindenkor 

hatályos önkormányzati rendelet  

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.6. Méltányos 

közgyógyellátás 

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló mindenkor hatályos törvény   

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.7. Szociális étkeztetés   A Társult 

Önkormányzatok 

„Együttsegítő” 

Szolgálata  

Intézményfenntartó 

Társulás útján 

8.8. Házi segítségnyújtás  A helyi szociális ellátásokról mindenkor 

hatályos önkormányzati rendelet  

A Társult 

Önkormányzatok 

„Együtt” 

Segítőszolgálata  

Intézményfenntartó 

Társulás útján 



8.9. Családsegítés  A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló mindenkor hatályos törvény   

A Társult 

Önkormányzatok 

„Együttsegítő” 

Szolgálata  

Intézményfenntartó 

Társulás útján 

8.10. Gyermekjóléti 

szolgálat 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló mindenkor hatályos 

törvény   

 

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati rendelet  

A Társult 

Önkormányzatok 

„Együttsegítő” 

Szolgálata  

Intézményfenntartó 

Társulás útján 

8.11. Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményekre való 

jogosultsággal 

kapcsolatos feladatok 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló mindenkor hatályos 

törvény   

 

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.12. Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

támogatással 

kapcsolatos feladatok 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló mindenkor hatályos 

törvény   

 

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.13. Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

támogatással 

kapcsolatos feladatok 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló mindenkor hatályos 

törvény   

 

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.14. Óvodáztatási 

támogatás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló mindenkor hatályos 

törvény   

 

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati rendelet  

 

A gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

mindenkor hatályos Korm.rendelet  

A Polgármesteri 

Hivatal által 

8.15. 

Gyermekétkeztetési 

térítési díj támogatása 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló mindenkor hatályos 

törvény   

A Polgármesteri 

Hivatal által 

9. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

9.1. Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

lakások, és nem lakás 

céljára szolgáló 

helyiségek hasznosítása  

A lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló mindenkor hatályos 

törvény  

 

A mindenkori önkormányzati éves 

költségvetési rendelet 

Az Önkormányzat 

által 

10. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

10.1. Helyi környezet- 

és természetvédelem 

A környezet védelmének általános 

szabályairól szóló mindenkor hatályos 

törvény 

A Polgármesteri 

Hivatal által 



 

A helyi környezetvédelemről, a közterületek 

és ingatlanok rendjéről, 

valamint a település tisztaságáról szóló  

 mindenkor hatályos önkormányzati rendelet 

10.2. A környezeti 

állapot figyelemmel 

kísérése, 

adatnyilvántartás és -

szolgáltatás teljesítése 

A környezet védelmének általános 

szabályairól szóló mindenkor hatályos 

bekezdés 

 A Polgármesteri 

Hivatal által 

10.3. Vízrendezés, 

vízkárelhárítás, árvíz- és 

belvízelvezetés 

A vízgazdálkodásról szóló mindenkor 

hatályos törvény  

Az Önkormányzat 

által 

10.4. Nem közműves 

ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés 

A vízgazdálkodásról szóló mindenkor 

hatályos törvény  

Az Önkormányzat 

által 

11. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás 

11.1. Honvédelmi 

feladatok 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 

valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló mindenkor 

hatályos törvény  

A Polgármester és a 

Polgármesteri Hivatal 

által 

11.2. 

Katasztrófavédelmi, 

polgári védelmi 

feladatok 

A katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló mindenkor hatályos törvény  

A Polgármester és a 

Polgármesteri Hivatal 

által 

11.3. Közfoglalkoztatás  A közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról szóló 

mindenkor hatályos törvény  

 

A mindenkori önkormányzati éves 

költségvetési rendelet 

A Polgármesteri 

Hivatal által 

12. Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok 

12.1. Iparűzési adóval 

kapcsolatos feladatok 

A helyi adókról szóló mindenkor hatályos 

törvény   

 

A helyi iparűzési adóról szóló mindenkor 

hatályos önkormányzati rendelet   

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

12.2. Kommunális 

adóval kapcsolatos 

feladatok 

A helyi adókról szóló mindenkor hatályos 

törvény   

 

A magánszemélyek kommunális adójáról 

szóló mindenkor hatályos önkormányzati 

rendelet   

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

12.3. Talajterhelési díjjal 

kapcsolatos feladatok 

A környezetterhelési díjról szóló mindenkor 

hatályos törvény   

 

A talajterhelési díjról szóló mindenkor 

hatályos önkormányzati rendelet   

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

13. Sport, ifjúsági ügyek 

13.1. A települési sport-

szervezetekkel való 

együttműködés 

biztosítása,  

sportegyesületek 

A sportról szóló mindenkor hatályos törvény   A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 



támogatása, 

sportlétesítmények 

fenntartása 

14. Nemzetiségi ügyek 

14.1. A nemzetiségek 

jogainak érvényesítése, a 

helyi nemzetiségi 

önkormányzatok 

munkájának segítése 

A nemzetiségek jogairól szóló mindenkor 

hatályos törvény   

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló mindenkor hatályos 

önkormányzati rendelet   

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

15. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 

15.1. Önkéntes faluőrség 

támogatása 

A mindenkori önkormányzati éves 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

15.2. Körzeti megbízott 

támogatása 

A mindenkori önkormányzati éves 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

16. Hulladékgazdálkodás 

16.1. Települési szilárd 

hulladékkezelési 

közszolgáltatás 

szervezése és fenntartása 

A hulladékokról szóló mindenkor hatályos 

törvény mindenkor hatályos 

 

A települési hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló mindenkor hatályos 

önkormányzati rendelet 

A CSÉV-KA 

Nonprofit Kft. által 

16.2. Települési 

folyékony hulladék 

elszállítása és kezelése 

A hulladékokról szóló mindenkor hatályos 

törvény  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló mindenkor hatályos 

önkormányzati rendelet 

A BÁVIMAX Kft.-

vel és a DAKÖV 

Kft.-vel kötött 

feladatellátási 

szerződés útján 

17. Víziközmű-szolgáltatás 

17.1. A közműves 

ivóvízellátással és a 

közműves 

szennyvízelvezetéssel és 

-tisztítással kapcsolatos 

víziközmű-szolgáltatási 

feladatok elvégzéséről 

való gondoskodás 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló mindenkor 

hatályos törvény  

 

A DAKÖV Kft-vel 

kötött bérleti-

üzemeltetési 

szerződés alapján 

18. Egyéb feladatok 

18.1. A Polgármesteri 

Hivatal működésének 

biztosítása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

mindenkor hatályos törvény  

 A Képviselő-testület 

és a Polgármesteri 

Hivatal által 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az SZMSZ 6. függeléke 
 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai  

az Mötv. 10. §-a alapján 

 

Feladatok 

megnevezése 

Jogszabályhely megjelölése vagy a 

feladatellátás alapja 

Feladatellátás módja 

1. Szociális jellegű feladatok 

1.1. Bursa Hungarica 

Felsőoktatási 

Önkormányzati 

Ösztöndíj biztosítása  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról 

szóló mindenkor hatályos önkormányzati 

rendelet, 

 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Kakucsi Önkormányzat 

Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-

testület) és a Kakucsi 

Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) által 

1.2. Nyugdíjaskorúak 

szemétszállítási 

díjkompenzációja 

A helyi szociális ellátásokról szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati 

rendelet  

 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület és a 

Polgármesteri Hivatal által 

2. Kulturális, Oktatási, Sport feladatok 

2.1. A lakosság 

önszerveződő 

közösségei 

(társadalmi 

szervezetek, 

sportegyesületek, 

civil szerveződések, 

nemzetiségi 

önkormányzatok, 

egyházak) 

támogatása 

A helyi önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati 

rendelet, 

 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület, a 

Kulturális és Társadalmi 

Bizottság és a 

Polgármesteri Hivatal által 

2.2. Helyi 

rendezvények és 

kulturális programok 

támogatása 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület, a 

Kulturális és Társadalmi 

Bizottság és a 

Polgármesteri Hivatal által 

2.3. Testvértelepülési 

kapcsolatok ápolása 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület, a 

Kulturális és Társadalmi 

Bizottság és a 

Polgármesteri Hivatal által 

3. Kitüntetések, elismerések adományozása 

3.1. Kitüntetések 

adományozása 

(Kakucs Díszpolgára 

Cím, Kakucsért 

Érdemérem, Rónay 

György Díj, Jó 

tanuló, jó sportoló 

Díj, Kakucs 

Élsportolója Díj, Az 

év Sportolója Díj) 

A kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 

mindenkor hatályos önkormányzati 

rendelet 

 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület, a 

Kulturális és Társadalmi 

Bizottság és a 

Polgármesteri Hivatal által 

4. Egyéb feladatok 

4.1. Részvétel 

önkormányzati 

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület és a 

Polgármester által 



szakmai és 

érdekvédelmi 

szervezetekben, 

társulásokban 

4.2. A kötelező körbe 

nem tartozó községi 

infrastrukturális 

ellátáshoz szükséges 

beruházások, 

felújítások  

A mindenkori éves önkormányzati 

költségvetési rendelet 

A Képviselő-testület és a 

Polgármesteri Hivatal által 

 

INDOKOLÁS 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendelettervezethez  
 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet 

megalkotásának céljai a következők:  

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés, 

- meghatározásra kerüljenek a működés szabályai, a képviselő-testület szervei és 

feladataik. 

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési 

vonatkozása. 

Indoklás az I. fejezethez 

Általános rendelkezések 

 

Az általános rendelkezések között az önkormányzat alapvető adatai kerültek rögzítésre. 

 

Itt kerül megadásra az Mötv. 53. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat hivatalos 

megnevezése, székhelye, továbbá az önkormányzatra vonatkozó fontosabb információk.  

 

Indoklás a II. Fejezethez 

Az önkormányzat feladata, hatásköre 

 

Az Mötv. II. fejezete tartalmazza a feladat- és hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket. 

 

Az Mötv. 10. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat ellátja: 

- a törvényben meghatározott kötelező és 

- az általa önként vállalt  

feladat- és hatásköröket. 

 

A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - 

önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal 

más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat 

mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek 

megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 

hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön 

források terhére lehetséges. 

 

Az Mötv. 20. § (1) és a 21. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy: 

- a községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott 

feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges 

közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják. 



- a járásszékhely városi, valamint a városi önkormányzat - törvényben 

meghatározottak szerint - olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és 

vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai 

szabályok előírásainak megfelelően képes biztosítani. 

 

Az Mötv.41. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület egyes hatásköreit 

átruházhatja: 

- a polgármesterre, 

- a bizottságaira, 

- ha van részönkormányzat, akkor a részönkormányzat testületére, 

- a jegyzőre 

- a társulására. 

 

A képviselő-testület: 

- az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, 

- a hatáskörgyakorlás jogát visszavonhatja. 

 

A képviselő-testület által átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

 

Az Mötv. 42. §-a tételesen felsorolja azokat a hatásköröket, melyeket a képviselő-testület nem 

ruházhat át. Ide tartoznak: 

1. a rendeletalkotás; 

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által 

hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 

4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy 

más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele, átadása; 

5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 

abból történő kiválás; 

6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 

9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 

10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 

11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 

12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati 

eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 

13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a 

képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 

14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 

15. területszervezési kezdeményezés; 

16. amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 

 

Indoklás a III. Fejezethez 

A képviselő-testület működése  
 

1. A képviselő-testület üléseinek száma 

 

Az Mötv. 44. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat 

ülést tart. Az ülések évenkénti minimum számát a szervezeti és működési szabályzatban kell 

szabályozni. Jelen esetben ez szintén 6 ülés. 

 

Az ülés szám megváltoztatható, de 6-nál kevesebb nem lehet. 



A képviselő-testület rendes ülést tart és rendkívüli ülést tarthat. 

Az ülések előre ütemezéséhez, a megfelelő előkészítéshez, a határidős feladatok 

teljesíthetőségéhez a helyi rendelet szerint éves munkatervet kell készíteni, melyben minimum 

hat rendes ülésnek szerepelnie kell. 

 

A rendkívüli ülésekkel kapcsolatban a rendelet úgy rendelkezik, hogy a rendkívüli ülés 

összehívásának vannak kötelező és nem kötelező esetei.  

 

Kötelező összehívni a rendkívüli ülést: 

a) az Mötv. 44. § második mondatával meghatározott esetben, azaz ha azt  

- a települési képviselők egynegyede, 

- a képviselő-testület bizottsága, vagy 

- a kormányhivatal vezetője indítványozza,  

b) ha a képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,  

c) ha a testületi ülés összehívását más hivatalos szervek kezdeményezik. 

 

Rendkívüli ülést a polgármester összehívhatja, - azaz ilyen ülés összehívása nem kötelező - 

hogyha véleménye szerint olyan körülmények keletkeztek, melyek miatt a testületnek 

üléseznie kell. 

 

2. A képviselő-testületi ülések összehívása 

 

Az Mötv. 53. § (1) bekezdés c) pontja alapján az SZMSZ-ben kell rendelkezni a képviselő-

testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről. 

A képviselő-testületi ülések összehívásával kapcsolatban az Mötv. részletes szabályokat nem 

határoz meg. Az Mötv. 45. §-a rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület ülését a 

polgármester hívja össze és vezeti.  

 

Az Mötv. 45. §-ában adott kötelezés alapján a helyi rendelet a polgármesteri, az 

alpolgármesteri tisztség betöltetlensége, valamint a polgármester, az alpolgármester tartós 

távolléte helyzetét szabályozza, és adja meg az ülés összehívására és vezetésére való 

felhatalmazást. 

 

Az ülés összehívásával kapcsolatos részletes szabályokat a rendelet a helyi sajátosságokhoz 

igazodva határozza meg, így rendelkezik arról, hogy: 

- a képviselő-testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére kell 

összehívni, azonban ha a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, akkor a 

képviselő-testület ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható,  

- a képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell 

összehívni,  

- a rendkívüli ülést mikor lehet összehívni,  

- a képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés megtartásáról. 

 

A képviselő-testületi tagok, a tanácskozási joggal résztvevők, valamint a meghívottak részére 

a rendelet írásos meghívó kiküldésének kötelezettségét írja elő. 

A rendelet felsorolja a meghívó kötelező tartalmi követelményeit. 

 

A rendelet kivételes esetben lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testületi ülés összehívása ne 

írásban történjen, hanem: 

- telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, 

- egyéb szóbeli meghívással. 

 

Rendelet azonban a szóbeli meghívás esetében is kötelezővé teszi az előterjesztések 

meghívottakhoz történő eljuttatását. Ez esetben azonban eltekint az írásos meghívóknál 

meghatározott határidőtől. 

 



A rendelet kimondja, hogy a képviselők szavazati joggal vesznek részt az ülésen. 

 

A meghívottaknak szavazati joguk nincs, de a tanácskozási jog megilleti őket. 

 

Az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan - azaz korlátozás nélkül - megilleti a 

tanácskozási jog: 

- a jegyzőt (ezt kimondja a az Mötv. 81. § (3) bekezdés d) pontja), 

- a nem a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármestert (erről az Mötv. 75. § 

(2) bekezdése szól), 

- a bizottság nem képviselő tagját (a nem képviselő-testület nem alpolgármester 

tagjára vonatkozó analógia alapján), 

- az illetékes országgyűlési képviselőt. 

 

Korlátozott tanácskozási jog illeti meg egy-egy meghatározott napirendi pont megtárgyalására 

meghívottakat, jellemzően az önkormányzati intézményvezetőket. 

 

A helyi rendelet meghatározza a lakosság képviselő-testületi ülésekről való előzetes 

tájékoztatásának követelményét. A tájékoztatás módját a helyi önkormányzat a helyi 

lehetőségekhez igazodva határozhatja meg. 

 

3. A képviselő-testület ülésének vezetése 

 

A rendelet részletesen meghatározza az ülés vezetése során ellátandó feladatokat. A felsorolás 

valamennyi lehetséges feladatot tartalmazza, azokat teljes körűen minden ülésen nem kell 

elvégezni, pl.: 

- ha nincsen rendzavarás, akkor nem kell a rendet fenntartani,  

- ha nincsenek időszerű kérdések, akkor nem kell arról tájékoztatást adni,  

- ha nincsenek lejárt idejű határozatok, akkor azokról nem kell tájékoztatást adni stb. 

 

A határozatképesség megállapítása 

 

Az Mötv. 47. § (1) bekezdése határozza meg a képviselő-testület határozatképességének 

feltételeit. A képviselő-testületi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a települési 

képviselők több mint fele jelen van. A helyi rendelet ezt az általános szabályt konkretizálja a 

pontos testületi létszám függvényében. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők választása  

 

Az Mötv. jegyzőkönyv-hitelesítésről nem rendelkezik. Ezt a lehetőséget a rendelet a 

jegyzőkönyvek hitelességének növelése érdekében, egyfajta garanciális lehetőségként 

tartalmazza.  

Nem írja elő a rendelet a hitelesítők kötelező alkalmazását, az alkalmazás szükségességére 

vonatkozó döntést rábízza a képviselő-testületre. 

 

Napirendi javaslat előterjesztése és elfogadtatása  

 

Az Mötv. nem rendelkezik a napirendi javaslat előterjesztésének és elfogadásának rendjéről, 

így az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok a helyi igények és az általános 

elvárások, szokások alapján kerültek meghatározásra. 

 

Az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése  

 

Az Mötv. alapján a képviselő-testület ülése lehet nyilvános vagy zárt.  

Az ülések alapvetően nyilvánosak. Ezt mondja ki az Mötv. 46. § (1) bekezdése is. 

A zárt ülések tartásának kötelezettségét, illetve lehetőségét az Mötv. 46. § (2) bekezdése 

határozza meg. 



 

A képviselő-testület zárt ülést tart: 

a) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 

tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 

eljárás esetén,  

b) ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele: 

- választás,  

- kinevezés, 

- felmentés,  

- vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, 

- fegyelmi eljárás megindítása, 

- fegyelmi büntetés kiszabása és 

- állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. 

A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el: 

- a vagyonával való rendelkezéskor, 

- az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, 

- a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett 

üzleti érdeket sértené. 

 

A helyi rendelet rögzíti, hogy csak a nem kötelező zárt ülés körébe tartozó ügyek esetében 

kell szavazással dönteni a zárt ülés elrendeléséről. 

 

Az Mötv. 46. § (3) bekezdése meghatározza, ezért a helyi rendeletben már nem 

szabályozható, hogy a zárt ülésen kik vehetnek részt.  

A zárt ülésen részt vehet: 

- a képviselő-testület tagjai,  

- a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, 

- a jegyző, aljegyzők, 

- meghívása esetén 

- a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, 

- az érintett és  

- a szakértő. 

 

Törvény, vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett 

meghívása. 

 

Napirendek tárgyalása – vitától a döntéshozatalig 

 

A napirendek tárgyalására vonatkozóan az Mötv. nem ad meg kötelező szabályokat, így 

annak kialakítása a képviselő-testület saját elképzelése, bevált gyakorlata alapján történik. 

 

A helyi gyakorlatban alkalmazásra kerül: 

- a napirendi pont előtti szóbeli kiegészítés (ez nem kötelező, csupán csak lehetőség), 

- a napirendi ponttal kapcsolatban kérdésfeltevés lehetősége az előterjesztőnek, 

- a vita és az észrevételek összefoglalása. 

 

A rendelet felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak az ülés elején, hanem az ülés folyamán, 

különösen a szavazás előtt ellenőrizni kell a képviselő-testületi ülés határozatképességet. Csak 

határozatképesség esetén szabad szavazásra bocsátani valamely döntés tervezetet. 

 

A rendelet kimondja a jegyző azon jogát, mely szerint a szavazás előtt joga van törvényességi 

észrevételt tenni. Ennek célja, hogy megakadályozza a jogszabályellenes döntések 

meghozatalát, és a helyes jogi útra terelje a testület döntéseit. 

 

A rendelet kitér: 

- az egyszerű és a  



- minősített 

többséggel hozott döntésekre. 

 

Az egyszerű többség tartalmát az Mötv. 47. § (2) bekezdés első mondatának első részére adja 

meg, miszerint: egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen lévő önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. 

 

Az Mötv. 50. §-a rögzíti, hogy a megválasztott képviselők több mint felének egybehangzó 

szavazata szükséges: 

a) az Mötv. 42. § 1., 2., 5., 6., és 7. pontjában foglaltak esetében, azaz 

- a rendeletalkotáshoz,  

- a képviselő-testület szervezetének kialakításához és működésének 

meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, 

kinevezéshez, megbízáshoz, 

- az önkormányzati társulás létrehozásához, megszüntetéséhez, abból történő 

kiváláshoz, a társulási megállapodás módosításához, társuláshoz, 

érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz, abból való kiválásához, 

- külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodásról, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, abból való kiváláshoz 

- intézmény alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez,  

b) törvényben meghatározott ügyek eldöntésekor,  

c) jelen rendelet alapján meghatározott esetekben, 

d) a képviselő kizárásához,  

e) az összeférhetetlenség megállapításához, 

f) a méltatlanság megállapításához, 

g) a képviselő-testületi megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint  

h) az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez, azaz ha a zárt 

ülést azért kívánja a képviselő-testület elrendelni, mert a vagyonával való rendelkezés, 

az általa kiírt pályázat feltételeinek meghozatala, a pályázat megtárgyalása, illetve ha a 

nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 

A rendelet külön meghatározza a rendelettervezetek elkészítésére, megtárgyalására és 

elfogadására vonatkozó előírásokat. 

 

Előterjesztés és határozati javaslat 

 

Az Mötv. nem határozza meg a képviselő-testületi előterjesztések szabályait. Annak részletes 

belső előírásait a képviselő-testület szabadon határozza meg. 

 

Az Mötv. nem határozza meg a képviselő-testületi előterjesztések mellé csatolandó határozati 

javaslatok szabályait sem. Annak részletes belső előírásait a képviselő-testület szabadon 

határozhatja meg. 

 

4. 5. 6. A képviselő-testület döntései, a tanácskozás rendje, a jegyzőkönyv,  

 

Az Mötv. nem rendelkezik részletesen a képviselő-testület döntéseiről. 

 

A döntések körében megkülönböztetésre kerül: 

- a jegyzőkönyvi rögzítésre kerülő, de önálló döntést nem tartalmazó döntések,  

- az önálló döntésként dokumentált döntések, ezeken belül: 

- a határozatok, valamint 

- a rendeletek. 

 

A képviselő-testület maga határozza meg, hogy melyek azok az ügyek, melyekben 

jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat (és rendelet) nélkül dönt. 

 



A helyi rendelet rögzíti a képviselő-testület döntés hozatalai módjait, melyek a következők: 

- nyílt szavazás, ezen belül: 

- nem név szerinti szavazás, 

- név szerinti szavazás, 

- titkos szavazás. 

 

A döntéseket általában nyílt szavazással kell hozni. Ezt mondja ki az Mötv. 48. § (1) 

bekezdése is. 

 

A helyi rendelet - az Mötv. 48. § (2) bekezdésében foglalt kötelezés alapján - részletezi a nem 

név szerinti nyílt szavazás formáját, és úgy rendelkezik, hogy kézfelemeléssel kell jelezni a 

szavazatot.  

 

Az Mötv. 48. § (3) bekezdése alapján név szerinti szavazást kell tartani: 

- ha a képviselők egynegyede indítványozza, illetve,  

- azokban az ügyekben, melyekben a szervezeti és működési szabályzat a név szerinti 

szavazást írja elő. 

 

A helyi rendelet nem él azzal a lehetőséggel, hogy kötelezően előírjon olyan ügyeket, 

melyekben név szerint kellene szavazni. 

 

A név szerinti szavazás módját az Mötv. 48. § (3) bekezdés alapján a rendeletben szabályozni 

kell. A helyben meghatározott rend, hogy jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy 

szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. 

A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. 

 

A titkos szavazás lehetőségét az Mötv. 48. § (4) bekezdése rögzíti. A szavazás 

lebonyolításának részletes szabályait nem határozza meg, hanem a szervezeti és működési 

szabályzat szabályozási körébe utalja. 

 

Titkos szavazást azokban az ügyekben lehet tartani, amelyek esetében kötelező vagy pedig 

elrendelhető a zárt ülés megtartása. 

 

A titkos szavazás részletes szabályait a rendelet úgy szabályozza, hogy a szavazás 

lebonyolításához bizottságot kell felállítani. Az ülés vezetője szavazásra teszi fel a javaslatot, 

bizottság biztosítja a szavazócédulákat, a képviselők szavaznak a cédulán, a bizottság tagjai 

ellenőrzik a szavazatokat, és összesítik a szavazás eredményét. 

 

A titkos szavazásról – a Képviselő-testület igénye esetén - a bizottság jegyzőkönyvet készít, a 

jegyzőkönyvet aláírja és átadja a jegyzőnek. 

 

A rendelet sajátos eleme, hogy tartalmazza a határozatok pontos jelölési módját. 

A jelölés úgy kerül meghatározásra, hogy az igazodjon a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet – rendelet megjelölésére vonatkozó – előírásaihoz. 

 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezik arról is, hogy melyek a határozat kötelező 

tartalmi elemei: így: 

- a testületi döntés, 

- a végrehajtás határideje, 

- a végrehajtásért felelős megjelölése. 

 

A rendelet a rendeletek jelölésére vonatkozó előírást – az adott önkormányzatra konkretizálva 

– a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapján tartalmazza. Ettől 

az előírt formától eltérő megjelölést a rendelet hatálybalépését követően megtárgyalt és 

elfogadott rendeletek esetében nem lehet alkalmazni. 

 



Felvilágosítás-kérés 

Az Mötv. 48. § (3) bekezdését kell alkalmazni a képviselő felvilágosítás kérési jogával 

kapcsolatban. A hivatkozott jogszabályhely alapján a képviselő a képviselő-testület ülésén a 

polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati 

ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb harminc napon belül 

írásban - érdemi választ kell adni. 

 

Személyes érintettség 

A döntéshozatalból való kizárás szabályait Mötv. 49. §-a rendelkezik. E jogszabályhely 

alapján: 

- a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a 

hozzátartozóját az ügy személyesen érinti, 

- az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget, 

- a kizárásról – az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely 

önkormányzati képviselő javaslatára – a képviselő-testület dönt, 

- a kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 

tekinteni. 

 

Az Mötv. 49. § (2) bekezdése alapján a szervezeti és működési szabályzatban kell 

meghatározni a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának 

jogkövetkezményeit. 

 

Az Mötv. 33. §-a alapján Az Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő 

önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-

testület - a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak alapján - legfeljebb 

tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a 

csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható. 

 

Az ülés rendjének biztosítása 

Az Mötv. 53. § (1) bekezdés d) pontja alapján a szervezeti és működési szabályzat 

rendelkezik az ülés rendjének fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről. 

A kötelezés alapján a jelen szervezeti és működési szabályzat kimondja, hogy az ülés vezetője 

felel az ülés rendjének biztosításáért, meghatározza a hozzászólásra vonatkozó előírásokat. 

 

Az ülés rendjének biztosítás esetén a képviselő-testület jogosult szankciót alkalmazni az ülés 

rendjét megzavaró, ezért kötelezettséget szegő képviselővel szemben. 

 

Az ülés rendjét nemcsak a képviselő, hanem nyilvános ülés esetén a tanácskozási joggal nem 

rendelkező jelenlévők is zavarhatják. Az ülésvezető az ilyen személyeket szóban kéri fel a 

nem megfelelő magatartás abbahagyására.  

 

Ha ez nem vezet eredményre,  

- két alkalommal tanácskozási szünetet rendelhet el,  

- a harmadik rendzavarást követően javasolja az ülés bezárása érdekében a tárgyalandó 

napirendi pontok csökkentését, majd az ülést bezárja. 

 

Tájékoztatás és az ülés bezárása 

 

A rendelet kimondja, hogy: 

- napirendi pontként kell tájékoztatást adni a lejárt idejű határozatokról és egyéb 

önkormányzati döntésekről, 

- napirendi ponton kívül kell tájékoztatást adni 

- az időszerű kérdésekről,  

- a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről. 

 

 



Az ülést be kell zárni, ha: 

- az ülés határozatképtelenné válik és más kérdés, hozzászólás nincs, 

- a napirendi pontokat megtárgyalták és már kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A jegyzőkönyv 

Az Mötv. 52. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell 

készíteni. 

 

A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei: 

a) a testületi ülés helye; 

b) időpontja; 

c) a megjelent önkormányzati képviselők neve; 

d) a meghívottak neve, megjelenésük ténye; 

e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontok; 

f) az előterjesztések; 

g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók neve, részvételük jogcíme, a 

hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényege; 

h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma; 

i) a döntéshozatalban résztvevők száma; 

j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és a kizárás indoka; 

k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése; 

l) a szavazás számszerű eredménye; 

m) a hozott döntések és 

n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak. 

 

A rendelet – központi szabályozás hiányában – saját hatáskörben állapítja meg a tárgyalt 

napirendi pontnál rögzítendőket, a jegyzőkönyvhöz csatolandó dokumentumokat. 

 

A jegyzőkönyvet az Mötv. 52. § (2) bekezdés alapján a polgármester és a jegyző írja alá. 

 

A rendelet kötelezi a jegyzőt arra, hogy biztosítsa a jegyzőkönyvekkel kapcsolatos betekintési 

jog gyakorlását. Kiköti azonban, hogy a betekintési jogot a hivatali dolgozó jelenlétében lehet 

gyakorolni. A dolgozó jelenléte a garancia arra, hogy az eredeti dokumentumok fizikai 

védelme biztosított legyen. 

 

A rendelet saját hatáskörben, célszerűségi okokból rendelkezik úgy, hogy naptári évenként be 

kell köttetni a nyilvános ülések jegyzőkönyveit. 

 

Indoklás a IV. Fejezethez 

A közmeghallgatás, a helyi főrumok  

 

Az Mötv. 54. §-a rögzíti azt, hogy a képviselő-testületnek évente legalább egyszer, előre 

meghirdetett közmeghallgatást kell tartania, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. 

Az elhangzott javaslatra és kérdésre a közmeghallgatáson, vagy ha az ott nem lehetséges 

legkésőbb 15 napon belül választ kell adni. 

 

A közmeghallgatás részletes szabályait az Mötv. eltérő rendelkezése hiányában a rendelet 

saját hatáskörben szabályozza. A szabályozás jórészt a képviselő-testületre vonatkozó 

szabályok átvételével történik. A képviselők számára a közmeghallgatáson kötelező a 

részvétel. 

 

Az Mötv. 53. § (3) bekezdése előírja, hogy a szervezeti és működési szabályzatban kell 

meghatározni azoknak a fórumoknak a rendjét, amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen 

tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. 



A fórum a közmeghallgatásnál kisebb kötelezettséget tartalmaz. Nem kötelező évenként 

tartani, nem kell részt vennie rajta minden képviselőnek. 

A fórumon elhangzottakról azonban jegyzőkönyvet kell készíteni, mivel a fórumok 

állásfoglalásáról, az elhangzott véleményekről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

 

Az Mötv. 6. § a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat feladatai ellátása során 

támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik a közösségekkel. 

 

Indoklás az V. Fejezethez 

A települési képviselő 

 

A települési képviselő megbízatásának keletkezésével kapcsolatos szabályokat az Mötv. 28. § 

§-a tartalmazza, mely szerint a települési képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a 

megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

 

A fent hivatkozott paragrafus (2) bekezdése írja elő a képviselők eskütételi kötelezettségét. 

Ennek értelmében az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi 

választás esetén a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt esküt tesz és erről 

okmányt ír alá. 

 

A képviselő feladatát az Mötv. 32. § (2) bekezdése is tartalmazza, amikor kimondja, hogy a 

települési képviselő: 

- a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak érdekeit,  

- részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk 

szervezésében és ellenőrzésében. 

 

Az Mötv. 32. § (2) bekezdése rögzíti, hogy minden települési képviselőnek azonosak a jogai 

és kötelességei.  

 

Az Mötv. 32. § (2) bekezdés a)–h) pontja tartalmazza a képviselő jogait, melyek a 

következők:  

a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát; 

b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a 

bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - 

vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni; 

c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, 

vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának 

nyilvános vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság 

feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé 

kell terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati képviselőt meg kell hívni. 

Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a 

polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a jegyzőnek - a képviselőtestület 

által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet; 

f) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. 

Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak 

harminc napon belül érdemi választ kell adni; 

g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén 

felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület 

téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra 

is jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat; 

h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet 

vagy az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar 



jelnyelv, valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának 

valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja. 

 

A települési képviselő kötelességét az Mötv. 32. § (2) bekezdés i)-k) pontja tartalmazza, 

miszerint a képviselő:  

i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és 

döntéshozatali eljárásában részt venni; 

j) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által 

szervezett képzésen; 

k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy 

alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. 

 

Járandóságok 

 

Az Mötv. 35. § (1) bekezdése alapján a települési képviselők járandóságait az önkormányzat 

képviselő-testülete külön rendeletben határozza meg. 

 

A megbízatás megszűnése 

 

A képviselő megbízatása megszűnésének eseteit az Mötv. 29-31/A. §-a tartalmazza, ezért az 

önkormányzati rendelet e témát már nem tárgyalja. 

 

29. § (1) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: 

a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek 

hiányában elmaradt választás esetén az időközi választás napján; 

b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható; 

c) az összeférhetetlenség kimondásával; 

d) méltatlanság megállapításával; 

e) ha az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben 

távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 

f) lemondással; 

g) a képviselő-testület feloszlatásával; 

h) a képviselő-testület feloszlása esetén, valamint 

i) az önkormányzati képviselő halálával. 

(2) Az önkormányzati képviselő az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel 

bekövetkezéséről három napon belül köteles tájékoztatni a képviselő-testületet és a 

kormányhivatalt. 

30. § (1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. 

A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni 

kell. 

(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés 

elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén 

ismertetni kell. 

(3) A lemondás nem vonható vissza. 

(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a 

lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás 

bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján. 

31. § (1) Az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését a 29. § (1) bekezdés c)-e) 

pontjai esetén a képviselő-testület a határozatában állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület (1) bekezdés szerinti határozatát kézbesíteni kell: 

a) az érintett önkormányzati képviselőnek; 

b) a választási bizottságnak; 

c) a kormányhivatalnak. 

31/A. § A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagja megbízatása megszűnik, 

ha a fővárosi kerületi polgármesteri megbízatása megszűnik. 



 

Összeférhetetlenség és az összeférhetetlenségi eljárás 

 

Az Mötv. 36. §-a tartalmazza az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségével kapcsolatos 

szabályokat. 

 

36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem 

képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához 

szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet 

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, 

amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, 

Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől 

(vezetőjétől) kapta, kivéve 

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, 

valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 

köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, 

foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 

c) kormánytisztviselő; 

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal hivatásos állományú tagja; 

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 

h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 

által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes 

közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági 

társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 

ellátására jogosultja. 

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 

 

Az összeférhetetlenségi eljárásra vonatkozó előírásokat az Mötv. 37. §-a tartalmazza. 

 

37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy 

az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. 

Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi 

ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az 

önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult 

által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell 

tekinteni. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett 

eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára - az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján - a képviselő-

testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának 

kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség 

alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-

testület határozatát az önkormányzati képviselőnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell. 

(3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki 

kezdeményezheti a polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat 



ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt kezdeményezés 

esetén, amennyiben az új tényt vagy körülményt nem tartalmaz, az összeférhetetlenséggel 

kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az 

esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem kerül sor. 

(4) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, a tisztsége megszűnését 

megállapító képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre 

hivatkozással - a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a törvényszéktől. 

(5) A bíróság a kérelemről - annak beérkezésétől számított harminc napon belül - nemperes 

eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság az önkormányzati 

képviselőt, a keresettel megtámadott határozatot hozó képviselő-testület képviselőjét, a 

kereset előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak, 

felülvizsgálatnak helye nincs. 

(6) A kormányhivatal a törvényszéknél kezdeményezheti az önkormányzati képviselő 

összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az 

összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására az (5) bekezdésben 

foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen - annak 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az érintett önkormányzati képviselő, valamint a 

kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított 

három napon belül a másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló 

tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs. 

(7) Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület összeférhetetlenséget 

megállapító határozata - ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti 

kérelemmel nem éltek - meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a 

jogerős bírósági döntés napján szűnik meg. 

 

Indoklás a VI. Fejezethez 

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai 

 

 

Az Mötv. 53. § (1) bekezdés j) pontja előírja, hogy a Szervezeti és működési szabályzatban 

rendelkezni kell az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól. 

 

Az önkormányzat lehetséges szerveit az Mötv. 41. § (2) bekezdése tartalmazza. 

Az önkormányzat - rendeletben meghatározott - szervei: 

- a polgármester, 

- a képviselő-testület bizottsága, 

- a Polgármesteri Hivatal, 

- a jegyző, 

- a társulás. 

1. A polgármester és az alpolgármester 

 

Polgármester 

 

A polgármesterre vonatkozó alapvető szabályokat az Mötv. szabályozza. 

 

A polgármester jogállásával kapcsolatos alapvető szabályokat az Mötv. 63-66. §-a határozza 

meg, azaz: 

- a polgármester tagja a képviselő-testületnek, 

- a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából 

önkormányzati képviselőnek tekintendő, 

- a polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről 

okmányt ír alá. 

 

72. § (1) Az 1500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármesterének az 

összeférhetetlenségére a 36. §-t kell alkalmazni. 



(2) Az 1500 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere tudományos, oktatói, 

lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, 

munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, 

nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja. 

(3) Az 1500 fő feletti lakosságszámú település társadalmi megbízatású polgármesterének az 

összeférhetetlenségére a 36. §-t - a 36. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja kivételével - kell 

alkalmazni. 

(4) A polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó 

összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat azzal, hogy a 

polgármester nem lehet más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, települési 

önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, kivéve, hogy a fővárosi 

kerületi polgármester a fővárosi közgyűlés tagja. A fővárosi kerületi polgármester nem lehet 

főpolgármester, valamint főpolgármester-helyettes. 

 

36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem 

képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához 

szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet 

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, 

amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, 

Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől 

(vezetőjétől) kapta, kivéve 

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, 

valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 

köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, 

foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 

c) kormánytisztviselő; 

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal hivatásos állományú tagja; 

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 

h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 

által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes 

közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági 

társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 

ellátására jogosultja. 

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 

 

A polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 

 

A polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az Mötv. 39. §-a tartalmazza, azaz a 

polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a 

helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 

 

A polgármesteri tisztség megszüntetése 

 

A polgármesteri tisztség és megszüntetésének szabályait az Mötv. 69-70/A. §-a tartalmazza.  

69. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik: 

a) az új polgármester megválasztásával; 



b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható; 

c) az összeférhetetlenség kimondásával; 

d) méltatlanság megállapításával; 

e) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős 

bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával; 

f) a tisztségről történő lemondással; 

g) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester 

megválasztásával; 

h) az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó 

határozatával; 

i) halálával. 

(2) A polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 

mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és működési 

szabályzatban a képviselő-testület összehívására, vezetésére kijelölt képviselőnek adja át, 

részére juttatja el. A polgármester e tisztsége az általa meghatározott, a lemondást követő egy 

hónapon belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napjával 

szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület 

következő ülésén ismertetni kell. 

70. § (1) A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a 

képviselő-testület - minősített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be a 

polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes törvényszékhez a 

polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e 

tisztségéből történő felfüggesztését is. A döntéshozatalban a polgármester nem vesz részt, de 

a határozathozatalnál a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. A 

bíróság a keresetet soron kívül bírálja el. 

(2) A bírósági eljárás során a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy a perben viszontkeresetnek, szünetelésnek és egyezségnek 

nincs helye. 

70/A. § A fővárosi kerületi polgármester megbízatása megszűnik, ha fővárosi közgyűlési 

képviselői megbízatása megszűnik. 

 

A polgármesteri tisztségről való lemondás 

 

Az Mötv. 69. § (1) bekezdés f) pontja rendelkezik arról, hogy a polgármesteri tisztség 

megszűnik a tisztségről történő lemondással. A hivatkozott jogszabály 69. § (2) bekezdés 

alapján a szervezeti és működési szabályzatban a képviselő-testület összehívására, vezetésére 

kijelölt képviselőnek kell átadni a lemondást akkor, ha nincs alpolgármester.  

 

A munkakör átadás tekintetében a szervezeti és működési szabályzat határozza meg azt a 

személyt, aki számára a régi polgármesternek át kell adni a munkakört. 

A rendelet alapján a polgármester a munkakörét az új polgármester, alpolgármester 

hiányában, illetve tartós akadályoztatásuk esetén annak a személynek kell átvenni, aki a 

polgármester, illetve az alpolgármester hiányában, illetve tartós akadályoztatásuk esetében a 

testületi ülés összehívására is jogosult. 

 

A polgármester feladatellátása  

 

A polgármester feladatellátására vonatkozó főbb szabályokat az Mötv. 65. és 67. §-a 

tartalmazza. 

 

A polgármester  

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a 

hivatalt.  

b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az 

önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában; 



c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

hatáskörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja az alpolgármestere, a 

jegyzőre, a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjére, 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 

szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 

rendjének meghatározására; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, 

g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében. 

 

A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 

ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A 

kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a 

benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt. 

A helyi rendelet a 65. § (1) bekezdésében az Mötv. által meghatározott feladatokon túlmenően 

további feladatokat határoz meg a polgármester számára.  

 

Az Mötv. 68. § (2) bekezdése alapján az szervezeti és működési szabályzatban kell 

rendelkezni azokról az ügyekről, melyekben a polgármester döntést hozhat akkor, ha a 

képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást 

követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést. 

 

Az Mötv. 68. § (3) bekezdése alapján szintén a szervezeti és működési szabályzatban kell 

meghatározni azokat a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyeket, melyek 

a két ülés közötti időszakban merültek fel és halaszthatatlanok. 

 

Az alpolgármester 

 

Az Mötv. 74-79. §-ában rögzíti az alpolgármesterre vonatkozó alapvető szabályokat, így: 

74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert … 

választ. …. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a 

megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.  

75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. …. 

76. § Az alpolgármester e tisztsége megszűnik: 

a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati 

képviselőnek; 

b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-testület 

alakuló ülésének napján; továbbá 

c) a 69. § (1) bekezdés b)-i) pontjában foglalt esetekben; 

d) ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel megbízását visszavonja. 

77. § Amennyiben a képviselő-testület az alpolgármester megbízását a 76. § d) pontja 

alapján nem vonja vissza és a polgármester az alpolgármester feladatait írásban, teljeskörűen 

megvonja, a feladatkör megvonását követően az alpolgármester a helyi önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjával azonos mértékű díjra jogosult. 

… 

(2) A polgármester … jogállására vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre … is 

megfelelően alkalmazni kell. 

 

A szervezeti és működési szabályzat arról rendelkezik, hogy az alpolgármester a feladatait a 

polgármester szóbeli és írásbeli irányításával látja el. 

 

 



2. A képviselő-testület bizottságai 

 

Az Mötv. a képviselő-testület bizottságaira vonatkozó szabályokat az 57-61. §-ában rögzíti. 

 

A képviselő-testület által létrehozott bizottságok lehetnek 

- állandó vagy 

- ideiglenes bizottságok. 

 

Az Mötv. 57. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület határozza meg  

- a bizottságait,  

- a bizottságok tagjainak számát,  

- a bizottság feladat- és hatáskörét,  

- a bizottságok működésének alapvető szabályait, 

- a képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot köteles 

választani,  

- a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát bizottság végzi,  

- törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti. 

 

A bizottságok létrehozása 

 

Az Mötv. 58. §-a ad iránymutatást a bizottság tagjaira vonatkozóan. 

A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani.  

 

Fontos szabály, hogy nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja: 

- a polgármester, 

- az alpolgármester. 

 

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára vonatkozó rendelkezéseket az Mötv. 

57. § (1) bekezdése tartalmazza, így: 

57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 

bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük 

alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére 

köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a 

bizottsági feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú 

településen a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja.  

A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati 

képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati 

képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. 

 

A bizottságok működése 

 

A bizottságok működésének szabályait a rendelet csak szűken szabályozza, mivel az Mötv. 

60. §-a is kimondja, hogy: 

A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és 

határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság 

üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a 

jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles a 

jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak. 

 

A bizottság általános feladatai 

 

A bizottságok által ellátandó általános feladatokat az Mötv. 59. § (1) bekezdés tartalmazza. 

 

A bizottság a fentiek alapján következő feladatokat látja el: 



- feladatkörében kezdeményezi a képviselő-testület döntéseit,  

- feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, 

- a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. 

 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

27. § -a kimondja, hogy a költségvetési rendelettervezetet a polgármester terjeszti a szervezeti 

és működési szabályzatban meghatározott bizottságai elé. A bizottságok megtárgyalják a 

rendelettervezetet és véleményezik azt. 

 

A pénzügyi bizottság létrehozása a kétezernél több lakosú településen kötelező az Mötv. 

57. § (2) bekezdése alapján. A törvény a pénzügyi bizottság számára nem ad meg kötelező 

feladat-és hatáskört. 

 

A szervezeti és működési szabályzatban a pénzügyi bizottság számára meghatározott feladat- 

és hatáskörök körét a testület szabadon alakíthatja. 

A rendelet a bizottság számára nem határoz meg állandó jelleggel, visszavonásig átruházott 

feladat- és hatáskört, de a bizottságot kötelezi az eseti jelleggel átruházott feladat- és 

hatáskörök ellátására. 

A pénzügyi bizottság feladat- és hatáskörének meghatározásakor figyelembe kell venni az 

Mötv. 120. §-át, amely kimondja: 

(1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél 

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

beszámoló tervezeteit; 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt 

előidéző okokat; 

c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 

megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a 

bizonylati fegyelem érvényesítését; 

d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat. 

(2) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul 

közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi 

az Állami Számvevőszéknek. 

 

A Falufejlesztési, a Jogi és Szociális, a Kulturális és Társadalmi, valamint a Sport- és 

Ifjúsági Bizottság létrehozása nem kötelező, azonban a Képviselő-testület hatékonyabb 

működése érdekében – mint a Képviselő-testülethez előzetesen véleményt nyilvánító és 

javaslatot tevő szervek, illetve némely bizottság önálló döntéshozatali jogosítvánnyal is 

rendelkezik (pl. döntés a szociális segélykérelmek ügyében) – mindenképpen javasoljuk 

létrehozásukat.  

Az Mötv. - kétezer fő feletti települések esetében - a Pénzügyi Bizottság létrehozásán kívül 

csak azt rendeli el kötelező érvénnyel, hogy a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és 

ellenőrzésével kapcsolatban vagy egy bizottságot kell létrehozni, vagy ezt a tevékenységet 

valamely bizottság feladatai sorába kell illeszteni. Javasoljuk ezt a feladatot a Jogi és 

Szociális Bizottság feladatai közé emelni. 

 

A bizottságokkal kapcsolatos általános szabályok 

 

A rendelet meghatározza a bizottságokkal kapcsolatos általános szabályokat.  

 

Az Mötv. 61. §-a alapján a polgármester bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai: 

- indítványára össze kell hívni a bizottságot,  



- felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-

testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. 

A bizottságok működésével kapcsolatosan a helyi rendelet részletszabályokat nem határoz 

meg, mivel a működés főbb szabályait az Mötv. 60. §-a meghatározza. 

A bizottságoknak a részletes működési szabályaikat a bizottsági ügyrendben kell 

meghatározniuk. 

3. A jegyző 

 

Az Mötv. 81. § (1) §-a határozza meg a jegyző jogállását, miszerint a jegyző vezeti a 

Polgármesteri Hivatalt. 

 

Az Mötv. 81. § (3) bekezdése sorolja el a jegyző alapvető feladat- és hatáskörét, így a 

következőket: 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal, a közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói 

jogokat az aljegyző tekintetében; 

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának 

ülésén; 

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a 

döntésük, működésük jogszabálysértő; 

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; 

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos, a körözési 

nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 

törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadását 

követően törli azokat. 

 

Az Mötv. 82. § (1) §-a határozza meg a jegyző kinevezési rendjét. A jegyző kinevezésére a 

polgármester jogosult. 

 

Az Mötv. 82. § (3) bekezdése alapján a szervezeti és működési szabályzatban kell 

meghatározni azt, hogy a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve 

tartós akadályoztatása esetére, legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok milyen 

módon kerülnek ellátásra. 

 

A rendelet ez esetben úgy rendelkezik, hogy a jegyzőére megállapított képesítési és 

alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali dolgozót kell megbízni. Ha a hivatalban ilyen 

dolgozó nincs, akkor más hivatal jegyzőjét kell megbízni. 

 

Az Mötv. 82. § (5) bekezdése leszögezi, hogy a jegyző jogállására vonatkozó szabályokat az 

aljegyzőre is megfelelően kell alkalmazni. 

 

4. A Polgármesteri Hivatal 

 

Az Mötv. 84. §-a rendelkezik a Polgármesteri Hivatalról. 

A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Polgármesteri Hivatalt 

vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok 

egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 



 

Az Mötv. 84. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve az (5) bekezdésben meghatározott 

hivatalos megnevezési formákat, a Képviselő-testületnek a szervezeti és működési 

szabályzatban rögzítenie kell a Polgármesteri Hivatala elnevezését. A következő formát kell 

alkalmazni: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal. 

 

A szervezeti és működési szabályzat a Polgármesteri Hivatal részére nem határozza meg a 

részletes feladat- és hatáskört, mivel a törvény meghatározza a főbb feladatokat, így amelyek 

- a képviselő-testület önkormányzati működésével,  

- a polgármester feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, 

végrehajtásával, 

- a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával  

kapcsolatosak. 

5. Társulás 

 

A társulás az önkormányzat szerve, ezért az Mötv. 53. § (1) bekezdés j) pontja alapján a 

szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a társulást, a társulás jogállását és 

feladatait. 

Indoklás a VII. Fejezethez 

Nyilvánosság 

 

Ezen rövid fejezet a helyi sajtóra, a Kakucsi Lapozgatóra, illetőleg az Önkormányzat 

honlapjára: a www.kakucs.hu-ra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.  

A fejezet egy szakaszból áll, és tényeket közöl. 

 

Indoklás a VIII. Fejezethez 

A helyi népszavazás kezdeményezése 

 

Ezen rövid fejezet a helyi népszavazás kezdeményezésére vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmazza.  

A helyi népszavazást - a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 

törvényben foglaltak szerint a település választópolgárainak 10% - 25%-a kezdeményezheti. 

A rendeletben javasoljuk, hogy a helyi népszavazás elrendelését a település 

választópolgárainak 20%-a kezdeményezhesse. 

 

IX.  Fejezet 

Az Önkormányzat gazdálkodása 

 

Ezen rövid fejezet az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.  

A fejezet két szakaszból áll, és tényeket közöl. 

 

Indoklás a X. Fejezethez 

A képviselő-testület gazdasági programja 

 

A képviselő-testület gazdasági programjára vonatkozó előírásokat az Mötv. 116. §-a 

határozza meg. 

Az önkormányzat meghatározza a gazdasági programját. 

A gazdasági program készíthető: 

- a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy 

- a képviselő-testület megbízatását meghaladó időszakra is. 

 

Indoklás a XI. Fejezethez 

Záró rendelkezések 

A rendelet kihirdetésére és hatálybalépésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

http://www.kakucs.hu-ra/


Előzetes hatásvizsgálat 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendelettervezethez  

 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 

előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható 

következményeiről, melyről tájékoztatom a képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

- társadalmi hatása: nem jelentős, 

- gazdasági hatása: nem jelentős, 

- költségvetési hatása: nem jelentős, 

b) környezeti és egészségi következmények: 

- nincsenek, 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

- a hivatalnak el kell látnia a testület és a bizottságok működésével kapcsolatos 

adminisztrációs feladatokat, a feladatok jelentősek. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

- a rendelet megalkotása kötelező,  

- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabályalkotás elmulasztása miatti 

törvényességi észrevétel lehet. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. október 27-ei ülésére 

 

Tárgy:   Az Alpolgármester megválasztása – e minőségében eskü letétele 

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  minősített szótöbbség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 74. § 

(1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére - 

legalább a képviselő-testület tagjai közül - 1 fő alpolgármestert választ. Az alpolgármester a 

polgármester irányításával látja el feladatait.   

Települési képviselő az alpolgármester személyére javaslatot nem tehet! 

 

Az SZMSZ az alpolgármesteri tisztségre vonatkozó rendelkezéseket a VI. Fejezetében 

szabályozza, melynek értelmében a képviselő-testület egy fő, társadalmi megbízatású 

alpolgármestert választ.  

Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik, és amennyiben az 

önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, az új képviselő-testület 

alakuló üléséig tart.  

                                                         

Amennyiben az Alpolgármester-jelölt a jelölést elfogadta, a titkos szavazás technikai 

lebonyolítását a Titkos Szavazást Lebonyolító Bizottság végzi el. 

 

(legalább 4 igen szavazat esetén:) 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

Az Alpolgármester megválasztásáról  

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Dr. 

Kendéné Toma Mária polgármester javaslatára – nyilvános ülésen, titkos szavazással –  

 

Nagy Pál 

2366 Kakucs, Rónay György utca 28. szám alatti lakos, képviselő-testületi tagot 

Kakucs község társadalmi megbízatású alpolgármesterének választja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. október 27-ei ülésére 

 

 

Tárgy:   A Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

 

Előterjesztő:  Alpolgármester / Jegyző 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű szótöbbség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 64.§ 

(1)-(2) bekezdése alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban 

látja el. 

Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg.  

 

Kakucs Község polgármestere főállású polgármesterként került megválasztásra.  

 

A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult.  

Az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdése értelmében a polgármester megbízatása az új 

polgármester megválasztásáig tart. 

 

A polgármester illetményét és költségtérítését az Mötv. 71. §-a szabályozza és határozza meg.  

 

Az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja értelmében az 1501-10000 fő közötti lakosságszámú 

település polgármesterének illetménye megegyezik a helyettes államtitkár - közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott - alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, 

vezetői illetménypótlékából álló illetménye összegének (mely: 747.900 Ft) 60%-ával, vagyis 

bruttó 448.700 Ft-tal. (A kerekített összeg meghatározásánál a Pest Megyei Kormányhivatal 

PEB/030/1961-1/2014. számú tájékoztatóját vettük figyelembe.)  

 

Az illetményt összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján.  

 

Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester havonta költségtérítésre jogosult, 

amely az illetményének 15%-ában meghatározott összeg, vagyis 67.305 Ft. 

 

Az illetmény és költségtérítés összege tekintetében a testületnek nincs mérlegelésre 

lehetősége.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

A Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester illetményét - figyelemmel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) 

bekezdés c) pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben foglalt rendelkezésekre - 2014. október 12. napjától 448.700.- Ft/hó összegben 

állapítja meg.  

 

2. A Képviselő-testület Dr. Kendéné Toma Mária polgármester költségtérítését - 

figyelemmel az Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre - 2014. október 12. 

napjától 67.305.- Ft/hó összegben állapítja meg.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az Alpolgármestert - a Polgármester foglalkoztatási 

jogviszonyában keletkezett szerződések, iratok és költségtérítéssel kapcsolatos okiratok - 

Képviselő-testület nevében történő aláírására.   

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Képviselő-testület                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. október 27-ei ülésére 

 

Tárgy:   Az Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása  

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű szótöbbség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítésének mértékét a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §-a szabályozza az 

alábbiak szerint:  

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a 

képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90%-a közötti 

összegben állapítja meg. 

Az Mötv. 71. § (4) - (5) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel az 1501-10.000 fő 

lakosságszámú települések esetében a társadalmi megbízatású polgármester díja, a főállású 

polgármesteri illetmény 50%-a, azaz 224.350 Ft.  

Ennek százalékos arányai között, - figyelemmel a Pest Megyei Kormányhivatal 

PEB/030/1961-1/2014. számú tájékoztatójában foglaltakra - 157.045 Ft (70 %) és 201.915 Ft 

(90%) közötti összegben állapítható meg településünk társadalmi megbízatású 

alpolgármesterének tiszteletdíja.   

 

Az alpolgármester tiszteletdíját tehát a képviselő-testület mérlegelési jogkörében, a fentiekben 

kimutatott összeghatárok között állapítja meg.   

 

Javaslom, hogy a Testület a határozatában a társadalmi megbízatású alpolgármester részére a 

tiszteletdíj mértékét 70%-ban, vagyis 157.045 Ft-ban határozza meg. 

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott 

részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával.   

 

Az Alpolgármester-jelölt - amennyiben a részére adható tiszteletdíjnál kevesebb összegű 

tiszteletdíjra /és az azzal arányos költségtérítésre/ tart igényt, az összeg mértékét ………….Ft-

ban meghatározva - írásbeli nyilatkozatban is - bejelenti a Képviselő-testületnek, s a Testület 

majd az általa megjelölt összegről határoz. 

 

Társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult. 

A költségtérítés mértékét a képviselő-testület nem csökkentheti, illetve nem növelheti.  

 

Az Mötv. alapján az alpolgármesternek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek 

kifizetését a polgármester engedélyezi. 

 

Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat. 

 



Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

Az Alpolgármester illetményének, költségtérítésének meghatározásáról 

 
1. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) - (5) és a 80. § (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel a 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – a nevezett jogszabályban 

meghatározottak figyelembevételével - 70%-os mértékben, vagyis 157.045 Ft-ban határozza 

meg. 

 

(Amennyiben az Alpolgármester a tiszteletdíja egy részéről lemond:) 

 

2. A Képviselő-testület - figyelembe véve, hogy az Alpolgármester az Mötv 80. § (2) 

bekezdésében foglalt jogával élve, a Képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával a 

részére adható összeg egy meghatározott részéről lemondott, s egyúttal nyilatkozatában 

megjelölte, hogy a részére adható tiszteletdíjból havonta …….. Ft összegű díjra tart igényt -  

Nagy Pál  társadalmi megbízatású Alpolgármester  

tiszteletdíját bruttó …………… Ft/hó összegben, 

költségtérítését a tiszteletdíjának 15%-ában, vagyis …………. Ft/hó összegben 

állapítja meg. 

 
Határidő:  azonnal  

Felelős: Képviselő-testület  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. október 27-ei ülésére 

 

Tárgy:   A Bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása 
 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  minősített szótöbbség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület tevékenységének, döntéseinek előkészítésére, véleményezésére, 

javaslatok kidolgozására, döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére állandó és 

ideiglenes bizottságot hoz és hozhat létre.  

 

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 

  bizottságait, 

 a bizottságok tagjainak számát, 

 a bizottságok feladat- és hatáskörét, 

 működésük alapvető szabályait. 

 

A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére 

köteles megválasztani a 

 törvény által kötelezően létrehozandó és 

 a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) a 

kötelezően létrehozandó bizottságokról a következők szerint rendelkezik:  

az Mötv. 57. § (2) bekezdésének előírásai alapján: a képviselő-testület a kétezernél több 

lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre, illetve az Mötv. 39. §-a alapján: a 

vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. 

Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat 

meg. 

 

Az Mötv. értelmében a képviselő-testület a bizottságait saját tagjaiból, valamint nem 

képviselő – külső – személyekből választja.  

A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek 

az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. 

 

Törvényi előírás, hogy a bizottsági tagok több mint a felét a települési képviselők alkotják.  

A Bizottság elnöke csak képviselő lehet.  

A polgármester -, s az Mötv. 79. § (2) bekezdése alapján, miszerint a polgármester jogállására 

vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell – az 

alpolgármester nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.  

 

A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 

megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. 

 

A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 



előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a 

bizottságot megszüntetheti. 

 

Az SZMSZ-ben meghatározott bizottságok tagjainak személyére az alábbiak szerint teszek 

javaslatot, és kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására:   

 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: 

Elnöke:     Spanyielné Elek Györgyi   

Képviselő tagja:    Varró Tamás László 

 Nem képviselő tagja:    Maczák János 

 

Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság: 

 Elnöke:    Varró Tamás László  

 Képviselő tagja:   Kakucsi-Csernák Zoltán 

 Nem képviselő tagja:   Dr. Körtvélyessy Zsolt 

 

Kulturális és Társadalmi Bizottság: 

 Elnöke:    Tóth Istvánné  

 Képviselő tagja:   Spanyielné Elek Györgyi 

 Nem képviselő tagja:   Csernák Jánosné 

 

Jogi és Szociális Bizottság: 

 Elnöke:    Kakucsi-Csernák Zoltán 

 Képviselő tagja:   Horváth Zoltán 

  Nem képviselő tagja:   Marton Ilona 

 

Sport- és Ifjúsági Bizottság: 

 Elnöke:    Horváth Zoltán  

 Képviselő tagja:   Tóth Istvánné  

 Nem képviselő tagja:   Sallai Pál 

 

(Megjegyzem, hogy a Bizottságok – várhatóan – leendő tagjaitól előzetesen megkérdeztem, 

hogy megválasztásuk esetén vállalnák-e a megbízatást. A felkért személyek a kérdésre igennel 

feleltek.) 

 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatának 

71. §-ában meghatározott Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint 

választja meg: 

Elnöke:     Spanyielné Elek Györgyi   

Képviselő tagja:    Varró Tamás László 

 Nem képviselő tagja:    Maczák János 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Képviselő-testület                                

 

 

 

 

 



2. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

A Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatának 

71. §-ában meghatározott Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnökét és tagjait az 

alábbiak szerint választja meg: 

 Elnöke:    Varró Tamás László  

 Képviselő tagja:   Kakucsi-Csernák Zoltán 

 Nem képviselő tagja:   Dr. Körtvélyessy Zsolt 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Képviselő-testület                                

 

 

 

3. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

A Kulturális és Társadalmi Bizottság Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatának 

71. §-ában meghatározott Kulturális és Társadalmi Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak 

szerint választja meg: 

 Elnöke:    Tóth Istvánné  

 Képviselő tagja:   Spanyielné Elek Györgyi 

 Nem képviselő tagja:   Csernák Jánosné 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Képviselő-testület        

 

                         

 

4. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

A Jogi és Szociális Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatának 

71. §-ában meghatározott Jogi és Szociális Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint 

választja meg: 

 Elnöke:    Kakucsi-Csernák Zoltán 

 Képviselő tagja:   Horváth Zoltán 

  Nem képviselő tagja:   Marton Ilona 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Képviselő-testület                                

 

 

 

 

 



5. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (……..) Határozata: 

A Sport- és Ifjúsági Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatának 

71. §-ában meghatározott Sport- és Ifjúsági Bizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint 

választja meg: 

 Elnöke:    Horváth Zoltán  

 Képviselő tagja:   Tóth Istvánné  

 Nem képviselő tagja:   Sallai Pál 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Képviselő-testület                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. október 27-ei ülésére 

 

Tárgy:  A települési önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló új rendelet megalkotása 
 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  minősített többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy - amennyiben a képviselő-testület a tagjai 

és a bizottságok tagjai részére tiszteletdíjat, költségtérítést kíván megállapítani, annak 

szabályairól - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 

/továbbiakban: Mötv./ 143. § (4) bekezdés f) pontja alapján - rendeletet kell alkotni. 

A rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazást adja még a Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (2) bekezdése. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzat jelenleg rendelkezik a képviselők tiszteletdíjára 

vonatkozóan egy hatályos rendelettel, azonban ezen rendeletet javasoljuk hatályon kívül 

helyezni, s helyette egy új rendeletet alkotni - többek között arra való tekintettel is, hogy 

2014. október 13-tól nem hatályos a bevezető részben foglalt törvény, mely a rendelet 

megalkotására felhatalmazást ad. 

 

A hatályon kívül helyezendő rendelet szövege a következő: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

18/2010.  (X. 19.) sz. Önkormányzati Rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról. 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

      

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok nem képviselő tagjaira. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre, az alpolgármesterre, akiknek a 

járandóságáról a képviselő-testület külön határozattal rendelkezik. 

          

      2. § 

(1) A képviselő-testület a 2010. évre vonatkozóan nem állapít meg tiszteletdíjat és 

költségátalányt a Kakucs Községi Önkormányzat képviselőinek, a bizottságok nem képviselő 

tagjainak. 

 

(2) A képviselő-testület a 2011. évtől kezdően – a mindenkori gazdasági év költségvetésével 

egyidejűleg - dönt a képviselői, bizottsági elnöki, bizottsági tagsági tiszteletdíj, 

költségátalány, illetve a képviselői tevékenységgel összefüggő, szükséges költségek 

megtérítésének lehetőségéről, illetve mértékéről. 

 

      3. § 



(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni. 

(3) A rendelet kihirdetéséért a jegyző a felelős. 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

AZ ÚJ RENDELETTERVEZETBEN FOGLALTAK  

INDOKOLÁSA 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak figyelembevételével: 

 

Az Mötv. 35. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az önkormányzati 

képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának a rendeletében meghatározott 

tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 

 

A területre vonatkozóan már volt helyi önkormányzati rendelet, mely a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 

LXIV. törvény alapján készült. A hivatkozott jogszabály 2014. október 12-én hatályát 

vesztette, így szükséges új rendeletet alkotni. 

 

A rendelet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-

vételével készült. 

 

A rendeletet a képviselő-testületnek az Mötv. 43. § (3) bekezdésének figyelembe vételével az 

alakuló, vagy az azt követő ülésen kell meghoznia. (A hivatkozott rész utal a bizottságok 

tagjai tiszteletdíjának megállapítási kötelezettségéről. A bizottsági tagok tiszteletdíját is 

rendeletben kell rögzíteni.) 

 

A rendelet személyi hatályát a rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazás tartalmazza, hiszen 

az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontja, valamint a 35. § (1) bekezdése szerint a rendeletnek ki 

kell terjednie az önkormányzati képviselőnek, a bizottság elnökének és tagjának a 

tiszteletdíjára és költségtérítésére. 

 

A rendelet tekintetében fontos kiemelni azt, hogy a rendelet nem vonatkozik a polgármesterre 

és az alpolgármesterre, alpolgármesterekre.  

Az Ő juttatásukat a képviselő-testület határozattal állapítja meg az Mötv.-ben meghatározott 

keretek között. 

 

A tiszteletdíjról: 

 

A képviselő-testület a képviselő részére a megválasztásának időpontjától a megbízatása 

megszűnéséig állapít meg tiszteletdíjat. 

 

A tiszteletdíj, alapdíj minden képviselő számára egyenlő. 

 

A tiszteletdíj mértékére vonatkozó központi szabályozás nincs. (Korábban a képviselők 

tiszteletdíját a 1994. évi LXIV. törvény 15. §-ában meghatározottak figyelembe vételével 

kellett megállapítani.) 

 

Jelenleg a tiszteletdíj megállapításakor csak az Mötv. 35. § (2) bekezdésében foglaltakat kell 

figyelembe venni, amely kimondja, hogy az önkormányzati képviselő számára történő 

tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátását. 

 



A képviselői tiszteletdíjak megállapításánál - az önkormányzat pénzügyi helyzete mellett - 

figyelembe kell venni  

- a képviselő-testületi ülések számát, az ülések időtartamát, a képviselők által ellátott 

egyéb feladatokat, 

- a polgármester, alpolgármester részére megállapított illetmény, illetve tiszteletdíj 

mértékét. 

 

A képviselő-testület a bizottság tagjának, elnökének a bizottság tevékenységében való 

részvételétől a bizottság elnöki, illetve tagjai megbízatásának megszűnéséig állapíthat meg 

tiszteletdíjat. 

 

A bizottság képviselő tagjának és elnökének tiszteletdíját a képviselő-testület saját megítélése 

szerint, korlátok nélkül állapítja meg. (A bizottság elnökének és tagjának tiszteletdíjára 

vonatkozóan sem hatályos már a 1994. évi LXIV. törvény.)  

 

A tiszteletdíjak megállapításánál a következőket kell figyelembe venni: 

- elsősorban az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét,  

- az adott bizottság által ellátott feladatokat,  

- a bizottság tevékenységén belül az elnök, és a tagok által végzett feladatokat. 

 

A rendelettervezetben a bizottságok elnökeinek a képviselői tiszteletdíj, mint alapdíj felett 

nem javasolok meghatározni növelt összegű tiszteletdíjat arra való tekintettel, hogy – ezen 

előterjesztés képviselőtestületi tárgyalásakor – minden bizonnyal már minden képviselőt 

bizottsági elnöknek is megválasztottunk. A képviselőknek a bizottsági tagságért sem 

javasolok külön díjat megállapítani, hiszen majd minden képviselő azon bizottságon felül, 

melynek elnöke, egy másik bizottságnak is tagja, így véleményem szerint – mivel a 

képviselői, bizottsági tagsági munkát nem lehet mércével mérni, javaslok minden 

képviselőnek egyforma díjazást megállapítani. 

A bizottságok külsős tagjai részére a képviselők tiszteletdíjának a fele összegét javasolom 

meghatározni. 

A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati 

képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni 

juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

A költségtérítésről: 

 

Az Mötv. 35. § (3) bekezdése kimondja, hogy a képviselőnek a képviselő-testület 

képviseletében továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, 

általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg lehet téríteni. 

A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 

 

A tiszteletdíj mérsékléséről és megvonásáról: 

 

A képviselő, bizottsági tag tiszteletdíjának és természetbeni juttatásának mérséklésére, illetve 

megvonására vonatkozó szabályokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 

kell rendezni az Mötv. 33. §-a alapján.  

 

A tiszteletdíjról történő lemondásról:  

 

A képviselő/nem képviselő bizottsági tag a tiszteletdíjáról írásban lemondhat. Az ezzel 

kapcsolatos rendelkezéseket a 7. § tartalmazza. 

 



A rendelet így most csak azt tartalmazza, hogy milyen feladatokat kell ellátni a jegyzőnek 

akkor, ha a testület valamely képviselő, illetve bizottság tag vonatkozásában tiszteletdíj 

mérséklésről, vagy megvonásról dönt. 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 ....../2014. (... ...) önkormányzati rendelete 

a települési önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről szóló rendelettervezethez  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 

előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható 

következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

- társadalmi hatása: nem jelentős,  

- gazdasági hatása: nem jelentős, 

- költségvetési hatása: a képviselői tiszteletdíjak éves összege elkülönítésre 

került az Önkormányzat költségvetésében,  

b) környezeti és egészségi következmények: 

- nincsenek, 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

- az adminisztratív hatás minimális. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

- a rendelet megalkotása kötelező,  

- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet a 

rendeletalkotás elmulasztása miatt. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.  

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

2. Indoklás 

 

A települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló 

rendelet megalkotásának céljai a következők:  

- eleget tegyen a törvényi kötelezésnek, 

- meghatározza a képviselők, bizottsági tagok, elnökök tiszteletdíj, természetbeni 

juttatás és költségtérítés feltételeit. 

 

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési 

vonatkozása. 

 

A rendelet tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. 

 

Az előterjesztés alapján kérem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg 

– s az esetleges módosító indítványok figyelembevételével – alkosson rendeletet a képviselők, 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről! 



RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 ....../2014. (... ...) önkormányzati rendelete 

a települési önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról és  

költségtérítéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) – (3) bekezdéseiben 

foglaltak figyelembe vételével - a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni 

juttatásairól a következő rendeletet alkotja. 

 

1. A rendelet hatálya  

 

1. § (1) A rendeletet alkalmazni kell Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 

a) települési képviselőire, 

b) képviselő-testülete bizottságának 

ba) képviselő tagjaira és elnökére, 

bb) nem képviselő tagjára. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat polgármesterére, alpolgármesterére. 

 

2. A tiszteletdíjak 

 

2. § (1) A képviselői tiszteletdíj összege havonta 30.000 Ft (a továbbiakban: alapdíj). 

(2) A Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a képviselők részére bizottsági elnöki és bizottsági tagi tisztség betöltése esetén – az 

(1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül - nem állapít meg további, növelt összegű 

tiszteletdíjat. 

 

3. § A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja havonta 15.000 Ft. 

 

4. § A   tiszteletdíjat   a   tárgyhót   követő hónap   10.   napjáig   kell   a   jogosult   

részére  átutalással kifizetni. 

3. A költségtérítés 

 

5. § (1) A képviselők az Mötv. 35. § (3) bekezdése alapján költségtérítésre lehetnek 

jogosultak.  

(2) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában a képviselő-testület képviseletében, illetve a 

polgármester megbízásából végzett tevékenységnek azt a tevékenységet kell tekintetni 

a) amely tevékenység ellátására a képviselő-testület, a polgármester vagy a bizottság írásban 

vagy jegyzőkönyvbe foglalva megbízza, valamint azt,  

b) amelyet utólag a polgármester ilyen tevékenységnek minősít. 

(3) A képviselő számára csak a Kakucs Község Önkormányzat nevére és címére szóló 

számlával igazolt költség téríthető meg. Számlával igazolt költségnek azt a költséget kell 

tekinteni, melyről a képviselő a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát tud bemutatni. 

Az utazási költségek igazolása a belföldi kiküldetési rendelvény nyomtatvány kitöltésével 

igazolható. 

(4) Az Mötv. 35. § (3) bekezdése alkalmazásában szükséges költségnek azt a költséget kell 

tekinteni, amely a feladat- és tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges, nélküle 

adott feladatot, tevékenységet nem lehet ellátni, és melynek képviselő általi viselése 

indokolatlan. 



(5) A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi, utalványozza a bemutatott 

számlák és ezen §-ban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését követően. 

 

4. A tiszteletdíj mérséklése és megvonása 

 

6. § (1) A tiszteletdíj mérséklésének, megvonásának szabályait az Mötv. 33. §-a alapján az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályairól szóló rendelete tartalmazza. 

(2) A képviselőt, bizottság tagját megillető tiszteletdíj mérséklésére, illetve megvonására 

vonatkozó képviselő-testületi határozat végrehajtásáról a jegyző intézkedik. 

 

5. A tiszteletdíjról történő lemondás szabályai 

  

7. § (1) A képviselő/nem képviselő bizottsági tag a tiszteletdíjáról írásban lemondhat. A 

lemondó nyilatkozatra nyomtatványmintát ezen rendelet 1. függeléke tartalmaz. 

(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot évente a Képviselő-

testülethez kell benyújtani legkésőbb az Önkormányzat költségvetésének elfogadásáig. 

(3) Ha a képviselő/nem képviselő bizottsági tag az e rendelet alapján megállapított 

tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani, 

b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj összege mely célra kerüljön 

felhasználásra. 

(4)   Ha a tiszteletdíjról való lemondás időpontjában a felhasználás célja az írásbeli 

nyilatkozatban nem kerül meghatározásra, abban az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia 

kell, hogy felhasználásáról későbbi időpontban nyilatkozik a képviselő. 

(5) A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik. 

(6) A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadásáig 

évente ellenőrzi a tiszteletdíjak igénybevételével és lemondásával kapcsolatosan tett 

nyilatkozatokat és a kifizetéseket. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

8. § (1) E rendelet 2014. év november hó 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet kihirdetése napján hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági 

tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2010.  (X. 19.) önkormányzati rendelet. 

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Mötv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Dr. Kendéné Toma Mária sk.     Farkasné Szabó Mária sk. 

polgármester        jegyző 

 

 

1. függelék  

a települési önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről szóló …/2014. (…...) önkormányzati rendelethez 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

Kakucs 

Fő  u. 20. 

     Tárgy: Nyilatkozat képviselői/bizottsági tagi tiszteletdíj  

 lemondásról/felhasználásáról 

       

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alulírott ………………………………………………….………… képviselő/bizottsági tag 

nyilatkozom, hogy a ……………………………………………………….….. időszakra járó 

tiszteletdíjamat nem kívánom felvenni, arról lemondok. 

 

1./ Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a lemondott tiszteletdíjam, a havi 30.000 Ft / 

15.000 Ft ……………………….………….……………………………………… célra, vagy 

a Kakucs községben működő  ……………………………………………………………….. 

civil szervezet/egyesület/szolgálat/egylet/alapítvány/kör/társaság/klub/közösség javára 

kerüljön átutalásra/kifizetésre.   

vagy: 

2./ A tiszteletdíj felhasználására tett javaslatról egy későbbi időpontban nyilatkozom.  

/Ez esetben a tiszteletdíj összege ezen időponttól kezdődően kerül a képviselő/bizottsági tag 

által meghatározott célra történő felhasználásra./ 

 

Kakucs, 201………………………… 

            

       ……………………………… 

                                                                             képviselő/bizottsági tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. október 27-ei ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a leköszönő Polgármester tisztségének megszűnését követő 

munkajogi intézkedések költségvetési kihatásairól  

 

Előterjesztő:   Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  egyszerű szótöbbség 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Ezúton tájékoztatom a T. Képviselő-testületet Szalay István, leköszönő polgármester úr 

foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő munkajogi intézkedések költségvetési 

kihatásairól.  

 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. §-a értelmében:  

„(1) A polgármester e tisztsége megszűnik:  

a) az új polgármester megválasztásával,  

b) az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó 

határozatával,  

c) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával,  

d) halálával,  

e) a tisztségről történő lemondással, 

f) az összeférhetetlenség kimondásával,  

g) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős 

bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,  

h) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem válaszható.”  

„(3) A polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik:  

a) tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján,  

b) közös megegyezéssel, a megegyezés szerinti napon.” 

 

Az előző bekezdésből következően a leköszönő Polgármester Úr jogviszonya megszűnésének 

napja: – törvény erejénél fogva - 2014. október 12. 

 

A jogviszony megszűnésének következtében az Önkormányzat a következő tételeket köteles 

kifizetni a leköszönő Polgármester részére:  

1.) Végkielégítés  

2.) Szabadságmegváltás  

 

1.) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése értelmében:  

„A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az 

(1) bekezdés a), d) e) pontja alapján szűnt meg - az a) pont esetén akkor is, ha a választáson 

nem volt polgármesterjelölt - végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő 

összegű juttatás illeti meg (alanyi jogon); továbbá részére az új képviselő-testület további 

háromhavi illetményének megfelelő juttatást adhat.  

Ez a juttatás nem illeti meg, ha országgyűlési képviselő, alpolgármesteri foglalkoztatási vagy 

más önkormányzatnál polgármesteri jogviszonyt létesít.”  

 

A leköszönő Polgármester Úr havi bruttó bére: 425.200.- Ft. 



A három havi illetménynek megfelelő végkielégítés mértéke bruttó 1.275.600.- Ft.  

A munkáltatónak ezután 27% szociális hozzájárulás fizetési kötelezettsége van, mely 

344.412.- Ft.  

A végkielégítés - Önkormányzatot terhelő - összege mindösszesen 1.620.012.- Ft.  

 

2.) A polgármester szolgálati viszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (Kttv.) vonatkozik, melynek 106. § (1) bekezdése értelmében:  

„A kormánytisztviselő részére, ha a kormányzati szolgálati jogviszonya év közben kezdődött 

vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár.”  

 

A Kttv. 107. § (2) bekezdése a következőket mondja ki:  

„A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos 

szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani.”  

 

Az évenkénti szabadság-nyilvántartás adataiból megállapítottam, hogy a leköszönő 

Polgármester - 2014. október 12. napjáig időarányosan - 138 nap ki nem vett szabadsággal 

rendelkezik, melynek bruttó megváltási összege: 2.628.509 Ft + 27% járulék.  

 

A szabadságmegváltás - Önkormányzatot terhelő - összege mindösszesen 3.338.206.- Ft.  

 

A fentieket összefoglalva: a leköszönő Polgármester Úr foglalkoztatási jogviszonyának 

megszűnését követő munkajogi intézkedések költségvetési kihatásai a következők:  

- végkielégítés:    1.620.012.- Ft  

- szabadság megváltása:  3.338.206.- Ft  

- összesen:   4.958.218.- Ft.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására!  

 

 

1. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (10. .....) Határozata: 

A leköszönő Polgármester Úr végkielégítésére és szabadságmegváltására kifizetendő 

összeg tudomásulvételéről 

 

1. Kakucs Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szalay István 

leköszönő Polgármester Úr foglalkoztatási jogviszonya 2014. október 12. napjával történő 

megszűnését követő munkajogi intézkedések költségvetési kihatásai az alábbiak:  

- a végkielégítés összege járulékokkal:    1.620.012.- Ft  

- a szabadság megváltás összege járulékokkal:   3.338.206.- Ft 

- mindösszesen kifizetendő összeg járulékokkal:  4.958.218.- Ft. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott munkajogi intézkedések költségvetési 

fedezetét a 2014. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.  

 

Határidő:  a végkielégítés és szabadságmegváltás kifizetésére legkésőbb: a jelen 

határozatot magában foglaló jegyzőkönyv hitelesítésének napja  

Felelős:  Polgármester 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a leköszönő Polgármester Úr - előző 

önkormányzati ciklusban végzett - munkáját jutalmazni kívánja, elismerésül 3 havi 

tiszteletdíjának megfelelő összegben részesítheti, a következő határozati javaslat 

elfogadásával: 



2/A. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (10. .....) Határozata: 

A leköszönő Polgármester Úr részére jutalom megállapításáról 

 

1. Kakucs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalay István leköszönő Polgármester 

Urat az előző önkormányzati ciklusban végzett munkájának elismeréseképpen háromhavi 

illetményének megfelelő jutalomban részesíti, mindösszesen - járulékokkal együtt -

1.620.012.- Ft-ban. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott munkajogi intézkedések költségvetési 

fedezetét a 2014. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.  

 

Határidő:  a jutalom kifizetésére legkésőbb: a jelen határozatot magában foglaló 

jegyzőkönyv hitelesítésének napja  

Felelős:  Polgármester 

vagy: 

 

amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a leköszönő Polgármester Urat nem kívánja 

1-2-3 havi tiszteletdíjnak megfelelő összegben részesíteni, kérem a következő határozati 

javaslat elfogadására: 

 

2/B. Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2014. (10. .....) Határozata: 

Döntés a leköszönő Polgármester Úr jutalmazási lehetőségének elutasításáról 

 

Kakucs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy Szalay István 

leköszönő Polgármester Úr 1, 2, vagy 3 havi illetményének megfelelő külön juttatásban 

részesüljön.  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Képviselő-testület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. október 27-ei ülésére 

 

Tárgy:    Egyéb aktuális ügyek megtárgyalása 

 

2./ Tájékoztató a polgármestert, az alpolgármestert, 

képviselőket, meghatározott esetekben: bizottsági tagokat - a 

megválasztásukat követően érintő - SZMSZ-ben foglaltakon túli 

– kötelezettségekről, jogokról 

 

Készítette:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Tisztelt Polgármester Asszony, Képviselő-testületi, Bizottsági Tagok! 

 

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a megválasztásukat követő kötelezettségekről: 

 

Vagyonnyilatkozat-tétel: 

 

A korábbiakhoz képest nem változott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) azon szabálya, amely alapján az önkormányzati képviselő 

és a polgármester vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 
 

A vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos szabályokat az Mötv. 39. §-a tartalmazza, így: 

39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év 

január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot 

köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele 

közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében 

együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. 

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az 

önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 

természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a 

továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az 

önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok 

kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben 

tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó 

vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az 

önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a 

vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál 

bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság 

tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet. 

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság 

felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója 

vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul 

írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai 

ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Amennyiben előfordul – az összeférhetetlenségi ok megszüntetése: 

 

A Jogi lexikon szerint az összeférhetetlenség: „jogi és erkölcsi fogalom. Lényege, hogy 

bizonyos tevékenységek, helyzetek stb. nem egyeztethetők össze egyes hivatalokkal, 



tisztségekkel. Az összeférhetetlenség bizonyos esetei csak erkölcsi rosszallást váltanak ki, más 

esetekben azonban a jog kifejezetten tilalmaz, s megsértését szankciókkal sújtja. Az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos tilalmak célja az, hogy egyes hivatalokat, tisztségeket 

betöltő személyek vonatkozásában biztosítva legyen az elfogulatlan tevékenység, a betöltött 

tisztség méltóságának megőrzése, a tisztségből adódó pozícióval való visszaélés 

megakadályozása. Jogszabályok rögzítik a különböző hivatalokat, tisztségeket betöltőkre … 

vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat.” 

 

Az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag, a polgármester és az 

alpolgármester az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okot a megválasztásától 

számított harminc napon belül (vagyis polgármester, képviselő legkésőbb 2014. november 

11-ig, bizottsági külsős tag legkésőbb november 26-ig) köteles megszüntetni.  

Ha a képviselő az összeférhetetlenségi okot nem szünteti meg, megbízatása akár meg is 

szűnhet.  

Az összeférhetetlenségi esetkörök tekintetében – a jogrendszerbeli elhelyezkedését 

tekintve – két nagy szabálycsoport különböztethető meg. 

Az egyik csoportot alapvetően az Mötv.-ben meghatározott szabályok képezik, s 

ezen esetekben a képviselő-testület állapít(hat)ja meg az összeférhetetlenség fennállását. 

 

Az Mötv. 36. §-a az alábbiak szerint tartalmazza az önkormányzati képviselő 

összeférhetetlenségével kapcsolatos szabályokat: 

36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem 

képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához 

szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet 

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, 

amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, 

Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől 

(vezetőjétől) kapta, kivéve 

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, 

valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi 

dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény 

vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, 

foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 

c) kormánytisztviselő; 

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal hivatásos állományú tagja; 

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 

h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 

által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes 

közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági 

társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 

ellátására jogosultja. 

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 

 

Az összeférhetetlenségi eljárásra vonatkozó előírásokat az Mötv. 37. §-a tartalmazza. 

37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy 

az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles 



megszüntetni. Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az 

összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő 

megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről 

szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség 

megszüntetésének kell tekinteni. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett 

eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára - az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján - a 

képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának 

kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség 

alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-

testület határozatát az önkormányzati képviselőnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell. 

(3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki 

kezdeményezheti a polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat 

ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt kezdeményezés 

esetén, amennyiben az új tényt vagy körülményt nem tartalmaz, az összeférhetetlenséggel 

kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az 

esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem kerül sor. 

(4) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, a tisztsége megszűnését 

megállapító képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre 

hivatkozással - a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a törvényszéktől. 

(5) A bíróság a kérelemről - annak beérkezésétől számított harminc napon belül - nemperes 

eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság az önkormányzati 

képviselőt, a keresettel megtámadott határozatot hozó képviselő-testület képviselőjét, a kereset 

előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak, 

felülvizsgálatnak helye nincs. 

(6) A kormányhivatal a törvényszéknél kezdeményezheti az önkormányzati képviselő 

összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az 

összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására az (5) bekezdésben 

foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen - annak 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az érintett önkormányzati képviselő, valamint a 

kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított 

három napon belül a másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló 

tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs. 

(7) Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület összeférhetetlenséget 

megállapító határozata - ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti 

kérelemmel nem éltek - meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a 

jogerős bírósági döntés napján szűnik meg. 

 

A másik csoportba tartozó okokat, eseteket azok a jogszabályok tartalmazzák, 

amelyek egy adott tevékenység gyakorlása tekintetében állapítanak meg tiltó szabályt – 

önkormányzati megbízatás, tisztség betöltése vonatkozásában. Ezeket nevezzük „fordított” 

összeférhetetlenségi eseteknek.  

A fordított összeférhetetlenség lényege, hogy az összeférhetetlenség nem az 

önkormányzat oldaláról, hanem az érintett személy által betöltött foglalkozás, pozíció 

szempontjából lép fel, ezért ennek vizsgálata nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, 

hanem az adott foglalkozás, tisztség tekintetében az érintett személy munkáltatójának 

(kinevezőjének), valamint az érintettnek a kötelezettsége. 

Az ilyen jellegű összeférhetetlenséget több esetben maga az ágazati törvény 

szünteti meg úgy, hogy a megválasztott képviselő, polgármester foglalkoztatási (szolgálati) 

viszonya a képviseleti pozícióba történő megválasztásával (akár a törvény erejénél fogva, akár 

a munkáltatói intézkedés alapján) megszűnik.  



Az esetek többségében az összeférhetetlenség feloldható az érintett személy 

döntésével, vagyis azzal, hogy a két – jogszabály által meghatározott – összeférhetetlen 

tevékenység (tisztség, beosztás) közül az egyikről lemond, jogviszonyát megszünteti. 

 

Mivel minden képviselő, bizottsági tag foglalkoztatási viszonyára más és más ágazati 

törvény vonatkozik, kérek mindenkit, hogy a rá vonatkozó ágazati jogszabály - 

összeférhetetlenségre vonatkozó szakaszát - tanulmányozni szíveskedjék. 

 

Természetesen mindkét esetben csak akkor kell a testületnek, illetve a 

munkáltatónak döntést hoznia, ha az érintett az összeférhetetlen helyzetet önmaga nem 

szünteti meg. 

Amennyiben a képviselő az összeférhetetlenség felszámolására vonatkozó 

kötelezettségének nem tesz eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság 

indítványára – az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata 

alapján – a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség 

megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal megállapítja az 

összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását és kimondja az 

összeférhetetlenséget.  

A képviselő-testület határozatát az önkormányzati képviselőnek és a 

kormányhivatalnak kézbesíteni kell. A jogalkotó az eljárás lefolytatására és a döntéshozatalra 

nyitva álló időt igen szűken szabta meg, amit leginkább a jogellenes helyzet fennállása 

indokol. Kógens rendelkezés, hogy amennyiben az összeférhetetlen helyzet fennállását 

megállapítják, a képviselő-testület köteles kimondani az összeférhetetlenséget.  
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Felvétel kérelmezése a köztartozásmentes adózói adatbázisba 

 

A Mötv. 38. § (4) bekezdése szerint: az önkormányzati képviselő és a polgármester 

megválasztásától számított harminc napon belül (2014. november 11-ig) köteles 

kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: 

Art.) meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az 

adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó 

napjáig (azaz legkésőbb 2014. december 31-ig) köteles a képviselő-testületnél igazolni az 

adatbázisba való felvételének megtörténtét.  

Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően 

megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek 

nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a 

kormányhivatalt.  

 

Az Art. szerint a köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság 

honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó 

nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek az alábbi együttes feltételek 

szerint a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és 

vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása, nincs 

behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása, nyilatkozata alapján a 

közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének 

maradéktalanul eleget tett, adószámát nem függesztették fel, és nem minősül adó 

megfizetésére kötelezettnek. 

 

 Az állami adóhatóság az adózó erre irányuló kérelme alapján, a kérelem benyújtásának 

hónapját követő 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha 

vizsgálata alapján az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételéhez e 

törvényben előírt feltételeket teljesíti. A kérelem teljesítésének a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történő felvétel minősül.  



A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az adóhatóság a 

köztartozásmentes adózói adatbázis adatait minden hónap 10. napján frissíti.  

Amennyiben a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt követően az 

adózó a feltételek bármelyikének nem felel meg, az adóhatóság az adózót a köztartozásmentes 

adózói adatbázisból törli, amelyről az adózót elektronikus úton és írásban értesíti. Ezt 

követően a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a kérelem ismételt 

benyújtásával kérhető. 

 A képviselő-testület méltatlanság miatt megszünteti annak az önkormányzati 

képviselőnek a megbízatását, akinek az állammal, önkormányzattal szemben köztartozása áll 

fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül – 

részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek 

megfelelően – nem rendezi.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

A képviselőre vonatkozó méltatlansági szabályokról 

 

A méltatlanság formai szempontból új jogintézménye az önkormányzati képviselőkre, 

polgármesterekre vonatkozó szabályoknak, ám tartalmi szempontból összekapcsolható az 

összeférhetetlenséggel, tekintettel arra, hogy lényegüket tekintve „egy tőről fakadnak”, 

továbbá a következményeket tekintve is több hasonlóság van közöttük. 

Alapvetően a méltatlansági helyzetek is a képviselői megbízatás közbizalmi jellegéhez 

kötődnek. Eltérést jelent azonban, hogy amíg az összeférhetetlenség esetében az a jellemző, 

hogy az érintett képviselő végső soron maga döntheti el, miként szünteti meg a jogellenes 

helyzetet (vagyis megszünteti az összeférhetetlenség okát vagy lemond képviselői 

megbízatásáról), addig a méltatlanság eseteiben a képviselő konkrét, tudatos cselekménye 

okozza a „méltatlan” helyzetet, és ezért a testületnek - mérlegelési lehetősége nincs - 

kötelező megszüntetnie az érintett megbízatását. 

 

A méltatlanságról az Mötv. 38. §-a rendelkezik az alábbiak szerint: 

38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az 

önkormányzati képviselőnek a megbízatását, 

a) 

b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 

c) 

d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások 

kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől 

számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező 

határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi; 

e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során 

ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági 

határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette; 

f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 

végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja; 

g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület 

tudomására. 

(2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)–g) pontjában foglaltakról, a 

jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától 

számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az 

önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul 

tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

(4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles 

kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes 

adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba 

történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig 

köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 



Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, 

hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, 

az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 

(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)–(7) bekezdésében foglaltakat kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

Az összeférhetetlenség, méltatlanság kimondása a képviselői megbízás megszűnését is 

jelenti, vagyis lényegében „felülírja” a választópolgárok akaratát.  

Az eljárásra a köz érdekében van szükség, hiszen a cél az, hogy ne álljon elő 

összeférhetetlen helyzet. Ezért az eljárás során a lehető legnagyobb mértékben be kell tartani 

a konkrét jogszabályi rendelkezéseket, ám ezen felül is úgy kell eljárni, ahogyan azt az Mötv. 

az általános rendelkezések között a 9. §-ban meghatározza: „Az e törvényben meghatározott 

jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi 

rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni.” 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Részvétel a kormányhivatal által szervezett képzésen: 

 

Az önkormányzati képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdésének j) pontja alapján 

eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által 

szervezett képzésen.  

 

Az Önkormányzat gazdasági programjának előkészítése: 

 

Az Önkormányzat meghatározza gazdasági programját. Az Mötv. 116. § (5) bekezdése 

szerint a gazdasági programot az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni, 

illetve felülvizsgálni. Célszerű lenne az alakuló ülést követő ülésen meghatározni az ezzel 

kapcsolatos feladatokat. 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

A képviselők jogait és kötelezettségeit az SZMSZ-ben foglaltakon kívül az Mötv. 32. §-a 

tartalmazza, miszerint: 

 

32. § (1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt 

felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és 

kötelességei azonosak. 

(2) Az önkormányzati képviselő: 

a) a képviselő-testület ülésén – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

módon – kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát; 

b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság 

elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb 

harminc napon belül írásban – érdemi választ kell adni; 

c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy 

kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános vagy 

zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy 

megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az 

önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja 

felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a jegyzőnek – a 

képviselő-testület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését; 

e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet; 



f) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű 

ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül 

érdemi választ kell adni; 

g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén 

felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti 

meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. 

A képviselő-testület átalányt is megállapíthat; 

h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy 

az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, 

valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét 

az önkormányzat biztosítja; 

i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali 

eljárásában részt venni; 

j) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által 

szervezett képzésen; 

k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy 

alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. 

(3) Az önkormányzati képviselő e minőségére saját szakmai vagy üzleti ügyében nem 

hivatkozhat. 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Az Mötv. 40. §-a alapján: a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjaira 

vonatkozó külön szabályok: 

40. § (1) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően 

a képviselő-testület előtt – a képviselőre irányadó szöveggel – esküt tesz, és erről okmányt ír 

alá. 

(2) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjával szemben fennálló 

összeférhetetlenségre az önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 

azzal az eltéréssel, hogy ha a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja harminc 

napon belül nem szünteti meg a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot, a képviselő-

testület köteles a határidő lejártát követő ülésén az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. 

E döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

(3) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselőkre 

vonatkozó méltatlansági szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a képviselő-

testület köteles a méltatlansági feltételek beálltát követő ülésén az érintett bizottsági tagságát 

megszüntetni. A képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

(4) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. október 27-ei ülésére 

 

Tárgy:   Egyéb aktuális ügyek megtárgyalása 

 

1. Döntés a CSÉV-KA Nonprofit Kft. képviseletéről 

 

Előterjesztő:   Alpolgármester 

 

Előkészítő:   Farkasné Szabó Mária jegyző 

 

Szavazás módja:  minősített szótöbbség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tekintettel a polgármester személyének változására, szükséges módosítani a települési 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző - Csévharaszt-Kakucs községek 

Önkormányzatai által alapított - CSÉV-KA Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének 3.  

pontját, miszerint:  

 

„3. A társaság alapítói:  

 

Csévharaszt Község Önkormányzata 

Statisztikai számjele: 15734642-8411-321-13 

Adószáma: 15734642-2-13 

Székhelye: 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B 

Képviseli: Mocsáry Balázs Dénes polgármester 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

Statisztikai számjele: 15441269-8411-325-13 

Adószáma: 15441269-2-13 

Székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

Képviseli: Szalay István polgármester” 

 

A 3. pontban módosítandó szövegrész: „Képviseli: Szalay István polgármester” helyett: 

Képviseli: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester 

 

Kérem a tárgyban az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (…….) Határozata: 

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző CSÉV-KA Nonprofit Kft. 

Társasági Szerződésének módosításáról 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Képviselő-testület 

által a 114/2013. (12. 12.) Határozattal elfogadott: CSÉV-KA Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Társasági Szerződésének 3. pontja – a polgármester személyének változása miatt – 

az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 

 

„3. A társaság alapítói:  

 



Csévharaszt Község Önkormányzata 

Statisztikai számjele: 15734642-8411-321-13 

Adószáma: 15734642-2-13 

Székhelye: 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 43/B 

Képviseli: Mocsáry Balázs Dénes polgármester 

 

Kakucs Község Önkormányzata 

Statisztikai számjele: 15441269-8411-325-13 

Adószáma: 15441269-2-13 

Székhelye: 2366 Kakucs, Fő utca 20. 

Képviseli: Dr. Kendéné Toma Mária polgármester” 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Képviselő-testület  

-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Szintén a CSÉV-KA Nonprofit Kft.-hez kapcsolódik, hogy a Kft. a Hev-Hor Bt-vel a 

tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásához - a szükséges eszközök és gépjárművek 

tekintetében – bérleti szerződést kíván kötni. Tekintettel arra, hogy mind a CSÉV-KA Kft.-

nek, mind a Hev-Hor Bt-nek az ügyvezetője Hevesi István, ezért ő a bérleti szerződést a két 

céggel - egy személyben - nem tudja aláírni.  

Jelen esetben a javaslat, hogy Hevesi István a Hev-Hor Bt. nevében járjon el, a CSÉV-KA 

Kft. képviseletében viszont Csévharaszt és Kakucs községek polgármestereinek kellene 

aláírniuk. 

Mindkét polgármester jelezte, hogy vállalja a kijelölést. 

 

Kérem a tárgyban az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (…….) Határozata: 

Hozzájárulás a CSÉV-KA Nonprofit Kft. által kötendő bérleti szerződés aláírásához 
 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Hev-Hor Szolgáltató 

Bt.-vel - a CSÉV-KA Nonprofit Kft. tevékenységének ellátásához szükséges eszközök és 

gépjárművek bérletére vonatkozó - bérleti szerződést Kakucs Község Önkormányzata, mint a 

CSÉV-KA Kft. tagja képviseletében Dr. Kendéné Toma Mária Polgármester Asszony 

megkösse és aláírja.  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Képviselő-testület  

 

 


