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Ikt. sz.: SPO/912-2/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Sajópálfala Község Képviselő-Testületének 2019. október 24-én 14 órakor tartott 

alakuló ülésén. 

 

Helye: Sajópálfala Községháza Díszterme 

 

Jelen vannak: Fekete Zoltán – polgármester, Szedlákné Monoczki Andrea – alpolgármester, 

Stefura Ibolya – képviselő, Körtvély Tamás – képviselő, Simárszki Ádám – 

képviselő és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzati képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vett az ülés egész tartamán: Molnárné Cseh Mária – jegyző 

 

Meghívottak: Nagyné Vass Franciska – HVB elnök, Fekete Zoltán – Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzati képviselő, Molnár Lászlóné – Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzati képviselő 

 

Fekete Zoltán, polgármester köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a napirendi pontokat, 

melyeket a megjelentek egyhangúlag elfogadtak.  

 

Az ülés napirendje: 

1. Beszámoló a Helyi Választási Bizottság elnökétől a 2019. október 13-i 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásáról. Eredmény ismertetése. 

Előadó: Nagyné Vass Franciska – HVB elnök 

 

2. Eskütétel az önkormányzati, nemzetiségi és polgármester úr vonatkozásában. 

Esküokmányok aláírása. 

Előterjesztő: Fekete Zoltán – polgármester 
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3. A Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása, a bizottság megválasztása, 

alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjakról való döntés. 

Előterjesztő: Molnárné Cseh Mária – jegyző 

 

4. A polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: Fekete Zoltán – polgármester 

 

Fekete Zoltán, polgármester megállapította a határozatképességet, mert a megválasztott 5 

képviselőből mindenki megjelent, a megválasztott ruszin nemzetiségi önkormányzati 

képviselőkből 3 fő megjelent. Elmondta, hogy az alakuló ülésen a helyi önkormányzati 

képviselők eskütétele együtt lesz a nemzetiségi önkormányzat képviselőinek eskütételével, akik 

az esküjük letétele után távozhatnak, ha szeretnének. Ez után megkérte Nagyné Vass 

Franciskát, a HVB elnökét, hogy ismertesse az első napirendi pontot. 

 

Nagyné Vass Franciska, a HVB elnöke az 1. napirendi pont keretében ismertette a 2019. évi 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a megyei önkormányzati 

képviselők és nemzetiség önkormányzati képviselők választásáról készült tájékoztatót. (Az 

előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) Megemlítette továbbá Takács Zsuzsa polgármester- és 

képviselő jelölt kifogását azzal kapcsolatban, hogy egyes jelöltek, illetve a Helyi Választási 

Bizottság bizonyos tagjai között rokonsági kapcsolatok miatt összeférhetetlenség áll fenn, 

továbbá kifogásolta a Választási Bizottság munkájának gyorsaságát is. Nagyné Vass Franciska 

elmondta, hogy a Területi Választási Bizottság Takács Zsuzsa panaszának minden pontját 

felülvizsgálta és egyhangúlag elutasította. 

 

Molnárné Cseh Mária, jegyző köszöntötte az ünnepi alakuló ülés valamennyi résztvevőjét. 

Tájékoztatta a megválasztott képviselőket a 2019. október 3-i választással kapcsolatos 

fontosabb eseményekről. A szavazatszámlálás kétszer történt, a bizottsági tagok 

összeférhetetlenségi nyilatkozatot tettek, rokonsági fokozatban nem álltak a jelöltekkel. Az 

eredmény jegyzőkönyveket Kazincbarcikára 0.25 perckor szállították be a HVB és SzSzB 

elnökkel és jegyzőkönyv vezetőkkel. A kifogást először felterjesztette a HVI a Területi HVB-

hez, mert az eredményt kifogásolta Takács Zsuzsa. A TVB hatáskör hiányában a Helyi 

Választási Bizottsághoz tette vissza és még a három napos törvényi határidőn belül a HVB 

elbírálta és kihirdette a kifogás elutasításáról szóló határozatot. A kifogást azért utasította el a 

HVB, mert nem csatolta a bizonyítékait a kifogással élő. A határozat jogerős lett, az eredmény 

véglegesítése megtörtént. 
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Fekete Zoltán a HVB elnökének beszámolóját elfogadásra javasolta. 

 

A jelenlévő 5 Önkormányzati Képviselőből 5 fő és 3 Ruszin Nemzetiségi Önkormányzati 

képviselőből 3 fő elfogadta Nagyné Vass Franciska HVB elnök beszámolóját. 

 

Következő napirendi pontként Molnárné Cseh Mária, jegyző felkérte Nagyné Vass 

Franciskát, a HVB elnökét, hogy Fekete Zoltán polgármesteri eskütételét vegye ki. 

Az eskütételhez jelenlévők felállnak. 

 

Fekete Zoltán, polgármester: 

„Én, Fekete Zoltán, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Sajópálfala fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Nagyné Vass Franciska, a HVB elnöke átadja Fekete Zoltán polgármesternek a megbízó 

levelet. 

 

Ezt követően Molnárné Cseh Mária, jegyző felkérte Fekete Zoltán polgármester urat, hogy 

Nagyné Vass Franciska, HVB elnök előtt a település önkormányzati képviselői az esküt tegyék 

le. 

 

Szedlákné Monoczki Andrea, Stefura Ibolya, Körtvély Tamás és Simárszki Ádám 

képviselők: 

„Én, Szedlákné Monoczki Andrea/Stefura Ibolya/Körtvély Tamás/Simárszki Ádám 

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez 

hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a polgármesteri tisztségemből 

eredő feladataimat a Sajópálfala fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Fekete Zoltán polgármester felkérte Nagyné Vass Franciskát, a HVB elnökét, hogy a Ruszin 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek eskütételét bonyolítsa le. 
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Molnár Lászlóné, Fekete Zoltán és Simárszki Ádám Nemzetiségi Önkormányzati 

képviselők: 

„Én, Molnár Lászlóné/Fekete Zoltán/Simárszki Ádám, mint a nemzetiségek jogairól szóló 

törvény szerinti ruszin nemzetiségi közösség tagja, fogadom, hogy képviselői tisztségem 

ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat 

megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, 

lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a ruszin nemzetiség érdekeit képviselem, 

ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok 

fáradozni.” 

 

Nagyné Vass Franciska, a HVB elnöke átadja a helyi önkormányzati és a nemzetiségi 

önkormányzati képviselőknek a megbízó leveleket. 

 

Fekete Zoltán, polgármester bejelentette, hogy megalakult mindkét testület, 

munkájukhoz sok sikert kíván. 

 

A 3. napirendi pont keretében Molnárné Cseh Mária, jegyző ismertette a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot, elmagyarázta annak lényegét, fontosságát. Ismertette az SzMSz 

felépítését, tartalmát. Indítványozta a jelenlegi Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását 

új rendeletszámmal. 

 

A képviselőknek kiküldött Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete: 

 

Sajópálfala  Község Önkormányzat képviselő-testületének 

 ...../2019. (X ..) önkormányzati rendelete  

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

(indoklás) 

 

Jelen indoklás biztosítja a rendelet megfelelő értelmezéséhez szükséges információkat, mivel a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapján az önkormányzati 

rendelet nem ismételheti meg más jogszabály szövegét, így a rendelet nem vehet át részeket a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényből (a 

továbbiakban: Mötv.). A rendelet önmagában nehezen értelmezhető, ezért a jogértelmezés és a 

tájékoztatás céljából jelen indoklás kerül kiadásra. 
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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 és székhelye. 

 

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

átruházhatja: 

- a polgármesterre, 

- a bizottságra, 

- a jegyzőre 

 

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; 
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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. 



Sajópálfala Község Önkormányzata 
3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 

 Tel: + 36 46/ 327-482 
   e-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu  

 

8 
 

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, 

- elektronikus levélben (e-mailben) történő 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. 
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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, 

- az SZMSZ-ben meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit (erről az Mötv. 

53. § (3) bekezdése szól). 

 

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. 
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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. 
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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 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 kérdés feltevés 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 
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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-testületimegbízatás 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 rendelet tervezetek elkészítésére, megtárgyalására és 

elfogadására vonatkozó előírásokat. 

 

 

Előterjesztés és határozati javaslat 
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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. A képviselő-testület döntései 

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,  
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- 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 szabályit 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 munkacsoportot kell felállítani. Az ülés vezetője szavazásra teszi fel a 

javaslatot, munkacsoport biztosítja a szavazócédulákat, a képviselők szavaznak a cédulán, a 

munkacsoport tagjai ellenőrzik a szavazatokat, és összesítik a szavazás eredményét. 

 

A titkos szavazásról a munkacsoport 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. 
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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. 
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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 A polgármesteri tisztség ellátásának 

egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény 17. § (2) bekezdése alapján jogosult szankciót alkalmazni az ülés rendjét megzavaró, 

ezért kötelezettséget szegő képviselővel szemben. 

 

Az ülés rendjét nem csak 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; 
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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 jelzés; 

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 és az önszerveződő közösségek 

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. 
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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. 

Az Mötv. 53. § (3) bekezdése alapján képviselő-testületnek a szervezeti és működési 

szabályzatában kell meghatároznia, hogy mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg 

tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein. 

 

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. 
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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; 
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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. 
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(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; 



Sajópálfala Község Önkormányzata 
3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 

 Tel: + 36 46/ 327-482 
   e-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu  

 

22 
 

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. 
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(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 közös önkormányzati hivatal, 

- a jegyző, 

- a társulás. 

 

6. A polgármester és az alpolgármester 
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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 
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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; 
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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. 
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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 feladatellátás  

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 figyelembe vételével 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 közös önkormányzati 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 - 
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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. 

A rendeletben található ügyek a képviselő-testület döntése szerint határozhatóak meg. 

(Bővíthetőek, szűkíthetőek.) 

 

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, 

főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: 

alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 

alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 

megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester 

esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 

75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester 

foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban 

történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre. 

(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a 

képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a 

képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai 

közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül 

választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

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, 
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a feladatkör megvonását követően az alpolgármester a helyi önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjával azonos mértékű díjra jogosult. 

78. § Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak 

társadalmi megbízatásban tölthető be. 

79. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren a megyei közgyűlés 

elnökét és a főpolgármestert is érteni kell. 

(2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó 

szabályokat az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a főpolgármester-

helyettesre is megfelelően alkalmazni kell. 

 

A szervezeti és működési szabályzat arról rendelkezik, hogy az alpolgármester a feladatait a 

polgármester szóbeli és írásbeli irányításával látja el. 

 

A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza az alpolgármester fogadóóráit. 

 

7. 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.  
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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. 
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Az ügyrendi bizottság feladata 

Az ügyrendi bizottság nem kötelezően létrehozandó bizottság. Jogszabály kötelező jelleggel 

bizottsági feladatot nem rögzít. 

 

Az Mötv. 37. § (1) bekezdése alapján a képviselő összeférhetetlenségének megállapítására 

irányuló kezdeményezést a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

bizottságnak adja át kivizsgálásra. 

A rendelet az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását az 

ügyrendi bizottság feladat- és hatásköreként rögzíti.  

 

A rendelet szintén az ügyrendi bizottság feladatául határozza meg a polgármester, 

alpolgármesteri díjazás emelésére vonatkozó javaslat, valamint a jutalmazási javaslat 

kidolgozását, és a javaslat benyújtását a képviselő-testület elé. 

A rendelet további feladatokat is állapít meg az ügyrendi bizottság számára. 

 

A vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottság feladata 

A rendelet e bizottság feladatkörének meghatározásakor hivatkozik az Mötv. 39. § (3)-(4) 

bekezdésére, valamint az Mötv. 57. § (2) bekezdésére. A hivatkozott jogszabályhely kimondja, 

hogy a vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja 

nyilván és ellenőrzi.  

A rendelet a bizottság számára további feladatokat nem állapít meg. 

 

A pénzügyi 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. 
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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 (vagyon növekedés, -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 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. 

 

 

8. A jegyző 
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Az Mötv. 81. § (1) §-a határozza meg a jegyző jogállását, miszerint a jegyző vezeti a 

Önkormányzati 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 átadást követően törli 

azokat. 

 

Az Mötv. 82. § (1) §-a határozza meg a jegyző kinevezési rendjét. Az  Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjének kinevezésére azonban ettől eltérő szabályt kell alkalmazni. A kinevezés rendjét a 

83. § b) pontja írja le. A jegyzőt a Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok 

polgármesterei nevezik ki. 

 

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. 
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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. 

 

Az Mötv. kimondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőire is alkalmazni kell a 

jegyzőre meghatározott feladatokat azzal a különbséggel, hogy 

- a jegyzőnek valamennyi érintett településen el kell látnia a jegyzői feladatokat, 

- a jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek 

lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges, 

- a fenntartó önkormányzatok megállapodhatnak arról, hogy az egyéb munkáltatói 

jogokat mely település polgármester gyakorolja. Megállapodás hiányában arra a hivatal 

székhelye szerinti polgármester jogosult. 

 

9. Az Önkormányzati 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 az Önkormányzati Hivatala elnevezését. A következő formát kell 

alkalmazni: Sajóvámosi Polgármesteri Hivatal.  Az Mötv. 84. §-a tartalmazza a Polgármesteri 

Hivatalra,  és annak jegyzőjére vonatkozó részletes szabályokat. 

A szervezeti és működési szabályzat a  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, 
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- a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával  

kapcsolatosak. 

 

A szervezeti és működési szabályzat a korábbi szervezeti és működési szabályzatokkal 

ellentétben nem szabályozza a hivatal szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, 

ügyfélfogadási rendjét, mivel e döntés nem rendeleti, hanem határozati formában kerül 

elfogadásra a polgármester előterjesztésében. /lásd Mötv. 67. §, 85 § / 

 

10. 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 

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 VIII. Fejezethez 

Vagyonnyilatkozat 

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. 
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(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. 

 

 

Molnárné Cseh Mária, jegyző tájékoztatta a képviselőket az önkormányzat 

képviselőtestületének működését. (A ezzel kapcsolatos tájékoztató melléklete a testületi ülés 

anyagának.) Megkérte a képviselőket, hogy a hivatali utat tartsák be és a települést érintő 

kérdésekben elsősorban a polgármester úrhoz forduljanak, akit tartós távolléte és külön 

megbízása esetén helyettesíthet az alpolgármester. 

 

Tájékoztatta a jelenlévőket a polgármesteri illetményről, mely 2017-től lett megállapítva. 

Javasolta, hogy a törvényi előírásnak megfelelően az államtitkár fizetéséhez igazítva és a 

település lélekszámát szem előtt tartva kerüljön megállapításra Fekete Zoltán polgármester 

illetménye és költségtérítése. Ez után a képviselői tiszteletdíjakról adott tájékoztatást. Ennek 

kapcsán pedig megkérte a képviselőket, hogy a tiszteletdíj elszámolásához, folyósításához 

szükséges adószámot, folyószámla számot mielőbb adják le a jegyzőkönyvvezetőnél. 

 

Molnárné Cseh Mária, jegyző ezt követően megkérdezte, van-e valakinek kérdése a kiküldött 

anyagokkal kapcsolatban. 
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Molnár Lászlóné, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzati képviselő érdeklődött a Ruszin 

Nemzetiségi Önkormányzat működéséről. 

 

Molnárné Cseh Mária, jegyző elmondta, hogy lesz külön alakuló ülése a Nemzetiségi 

Önkormányzatnak, ahol Molnár Lászlóné pontos tájékoztatást fog kapni a Nemzetiségi 

Önkormányzat működéséről, költségvetéséről. Felajánlotta, hogy az ülésen való részvételével 

segíti a Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. 

 

Molnár Lászlóné, Nemzetiségi Önkormányzati képviselő javasolta, hogy Pásztorné Fekete 

Edina, a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnöke is jelenjen meg az alakuló ülésen 

és adjon tájékoztatást a folyamatban lévő ügyekről. Továbbá érdeklődött, hogyan mondhat le 

egy képviselő a tisztségéről. 

 

Molnárné Cseh Mária, jegyző elmondta, hogy a lemondani kívánó képviselőnek lemondását 

írásban kell benyújtania a testületi ülésen, lemondásának elfogadásához a többi képviselő 

jóváhagyása szükséges. 

 

Fekete Zoltán, polgármester megkérdezte, van-e szüksége a képviselő testületnek további 

időre a Szervezeti és Működési Szabályzat áttanulmányozásához.  

 

Miután a képviselők jelezték, hogy sikerült megfelelően megismerniük a részükre eljuttatott 

Szervezeti és Működési szabályzatot Fekete Zoltán, polgármester elfogadásra javasolta 

Szervezeti és Működési Szabályzatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (X.28) rendelete 

Sajópálfala Község Képviselő – Testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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I. 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: 

Sajópálfala Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

(2) Az Önkormányzat székhelye: 3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. szám 

(3) Az Önkormányzat működési területe: Sajópálfala község közigazgatási területe. 

(4) Az Önkormányzat jelképei: címer, zászló. 

(5) Az Önkormányzat jelképeinek használati rendjét Sajópálfala Község Önkormányzat 

Képviselő testülete külön rendeletben szabályozza. 

(6) Az Önkormányzat feladat- és hatáskörei Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-

testületét (a továbbiakban: Képviselő-testület) illetik. 

(7) A Képviselő-testület szervei: 

a. polgármester, 

b. Pénzügyi Bizottság, 

c. Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), 

d. jegyző. 

(8) A község nemzetközi kapcsolatai: 

a. Császlóc (Ukrajna), 

b. Csíkpálfalva (Románia) 

c. Szádellő (Szlovákia)  

 

II. 

Önkormányzati feladatok és hatáskörök 

1. A Képviselő-testület feladatai 

 

2. § (1) Az Önkormányzat főbb feladata: önállóan, szabadon, demokratikus módon széleskörű 

nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, 

a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 

(2) A Képviselő-testület ellátja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében foglalt hatásköreit. 

(3) A Képviselő-testület az önként vállalt feladatok ellátása érdekében, a lakossági igények 

alapján – anyagi lehetőségeinek függvényében, - 5 éves gazdasági programjára alapozva - 

határozza meg, hogy mely feladatokat milyen mértékben és módon lát el. 
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2. A Képviselő-testület hatásköre 

 

3.§ (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatók át a Mötv. 42. §-ában meghatározott 

feladatok. 

(2) A Képviselő-testület   a polgármesterre ruházott hatásköreit az Mötv. 53. §. (l) bekezdés b./ 

pontja  

szerint határozta meg. 

III. 

A Képviselő-testület működése 

3. A Képviselő-testület összehívása 

 

4. § (1) A Képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő. 

(2) A Képviselő-testület tagjainak nevét és lakcímét az SZMSZ 1. függeléke tartalmazza. 

(3) A Képviselő-testület július és augusztus kivételével havonta egy alkalommal tart ülést. 

Rendkívüli ülést tart: 

a) a Mötv. 44. §-ában meghatározott esetekben; 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok kezdeményezésére, a nemzetiségeket érintő 

ügyekben; 

c) ha haladéktalanul dönteni kell a hatáskörébe tartozó ügyben, ez esetben a 

polgármesternek az ülés megkezdése előtt az összehívás indokát elő kell terjeszteni. 

 

4. Az ülések tervezése, előkészítése 

 

 5. § (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján ülésezik. 

A munkaterv tartalmazza: 

a) a testületi ülések tervezett időpontját; 

b) napirendjét; 

c) napirendi pontok előadóinak nevét; 

d) azokat a napirendeket, melyek előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani; 

e) azokat a témákat, amelyeket valamely bizottság nyújt be, és amelyekhez bizottsági 

állásfoglalás szükséges; 

f) évfordulók, megemlékezések, rendezvények időpontját, egyéb szervezési feladatokat. 

(2) A testület állandó meghívottjaiként tanácskozási joggal vesznek részt a testületi üléseken: 

a) a jegyző, 

b) a Hivatal ügyintézői, 
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c) önkormányzati intézmény vezetője; 

d) a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke. 

(3) A Képviselő-testület ülésére eseti jelleggel meghívót kapnak azon önszerveződő 

közösségek, civil szervezetek képviselői, pedagógusok, orvosok stb., akiknek feladatköréhez 

valamely napirendi pont kapcsolódik. 

(4) A meghívót és az írásos előterjesztéseket a képviselők részére úgy kell kézbesíteni, hogy 

azt a meghívottak legalább 5, rendkívüli ülés esetén lehetőleg 1 nappal az ülés napja előtt 

megkapják. 

(5) A meghívónak tartalmazni kell: 

a) az ülés helyét és kezdési időpontját; 

b) a javasolt napirendet, zárt ülésre utalást;     

c) a napirendi pontok előterjesztőit; 

d) ülésszak esetén annak várható időtartamát; 

e) a polgármester aláírását. 

(6) Rendkívüli testületi ülést halaszthatatlanul sürgős esetben rövid úton (telefonon vagy 

testületi ülésen szóban) akár aznapra is össze lehet hívni.  

(7) A (6) bekezdésben meghatározott esetben meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának 

okát és tartalmát. Az előterjesztés szóban történik, vagy a helyszínen írásban kerül kiosztásra. 

 

5. Az előterjesztés 

 

6.§ (1) Az előterjesztések írásban, a polgármester előzetes engedélyével kivételesen szóban 

történhetnek. 

A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor. 

(2) Kizárólag írásban nyújthatók be az alábbi előterjesztések: 

a.  intézményalapítás, - átszervezés, - megszüntetés, 

b.  helyi népszavazás. 

(3) A testületi ülésre előterjesztést tehet: 

a) a polgármester; 

b) a képviselők; 

c) a Képviselő-testület bizottsága; 

d) a jegyző; 

e) mindazok, akiket a Képviselő-testület előterjesztés elkészítésére kötelez. 

(4) Előterjesztésnek minősül: 

a) határozati javaslat, 

b) rendelettervezet, 
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c) tájékoztatás, 

d) beszámoló. 

Az éves munkatervben ennek megfelelően kell az előterjesztéseket nevesíteni. 

(5) Az írásbeli előterjesztéseket a jegyzőnek kell leadni, legalább az ülést megelőző 10 nappal. 

Ha az előterjesztés formai vagy tartalmi okból nem megfelelő, az előterjesztőt 3 munkanapon 

belül fel kell hívni a hiányok pótlására. 

(6) Az előterjesztés főbb elemei: 

Az első részben 

a) „Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete” szöveg, alatta az előterjesztés 

adatait tartalmazó táblázat, amelynek formai követelményeit a polgármester és a jegyző 

által benyújtott előterjesztés vonatkozásában az 1. melléklet, egyéb előterjesztő esetében a 

2. melléklet tartalmazza; 

b) az előzmények ismertetése, utalás a korábbi döntésekre, a vonatkozó jogszabályok 

idézése; 

c) az előkészítésben résztvevők megnevezése, véleménye; 

d) az előkészítés során felmerült kisebbség véleményének bemutatása (ha azt a 

kisebbségben maradt fél kéri). 

A második részben 

e) határozati javaslat, amely egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből áll; 

f) a döntésre előterjesztett esetleges alternatív javaslatok egymástól jól elkülönülő 

megfogalmazása; 

g) a meghozandó döntések indokainak bemutatása, előnyei, hátrányai; 

h) a végrehajtásért felelős szerv vagy személy megnevezése; 

i) a végrehajtási határidő megjelölése. 

(7) Egyszerűbb ügyekben az előterjesztés írásbeli megfogalmazása elhagyható, elegendő egy 

jól megszerkesztett és világosan megfogalmazott határozati javaslat. 

(8)A kiküldött előterjesztésekkel kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság és bármelyik képviselő 

módosító indítványt nyújthat be az ülés kezdete előtt legalább 2 nappal a jegyzőnek vagy a 

polgármesternek. 

 

6. A Képviselő-testület ülése, szabályai 

 

7. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében a képviselő-testület tagjai közül 

választott alpolgármester hívja össze. Mindkettőjük akadályoztatása esetén az ülés 

összehívásáról a Pénzügyi Bizottság elnöke gondoskodik. 
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(2) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Az ülés nyilvánossága az állampolgároknak a 

részvétel lehetőségét jelenti, ezért az ülés időpontját és helyét a javasolt napirend feltüntetésével 

az állampolgárok tájékoztatása érdekében Sajópálfala Község honlapján a www.sajopalfala.hu 

weboldalon (a továbbiakban: honlap) közzé kell tenni. 

(3) A testületi ülésre kiküldött tárgyalandó anyagot – zárt ülés anyagának kivételével – az 

érdeklődők a honlapon és a Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthetik. 

(4) Zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást csak a polgármester, vagy az ülést 

levezető elnök adhat. A tájékoztatás nem sértheti meg azokat az érdekeket és jogszabályi 

rendelkezéseket, amelyek a zárt ülés elrendelésének alapjául szolgáltak. 

(5) A Képviselő-testület normatív határozatát nyilvánosan kell kihirdetni. 

(6) A zárt ülésre vonatkozó előterjesztést külön borítékban kell kiküldeni. 

 

7. A Képviselő-testület tanácskozási rendje 

 

8. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester vagy az alpolgármester, mindkettőjük 

akadályoztatása esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti. Az ülés megnyitásakor a 

polgármester számszerűen megállapítja a határozatképességet, kijelöli a jegyzőkönyv 

hitelesítőket. Határozatképtelenség esetén az ülést elnapolja és gondoskodik annak 15 napon 

belüli újbóli összehívásáról. 

(2) A polgármester 

a) javaslatot tesz az ülés napirendjére, 

b) tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülést 

követően tett fontosabb intézkedésekről, 

c) közli a települési képviselők által előzetesen írásban benyújtott kérdések, interpellációk 

tárgyát, 

d) ismerteti az ülést megelőző napon írásban benyújtott sürgősségi indítványt. 

(3) Az előterjesztés tárgyalása előtt az előadó az előterjesztését szóban kiegészítheti. Az 

előterjesztés előadójához a testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést 

intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni. A polgármester minden egyes előterjesztés 

felett külön-külön nyit vitát. 

(4) Az ülésen megjelent állampolgároknak – kérésükre – indokolt esetben a polgármester 

hozzászólási jogot biztosíthat. 

(5) A hozzászólások időtartamának korlátozására, valamint a vita lezárására a Képviselő-

testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül határoz. 

(6) Módosító javaslatként terjeszthető elő, ami részleteiben eltér az eredeti javaslattól. 

Sorrendben először a módosító, majd az eredeti javaslat kerül szavazásra. Több módosító 

http://www.sajopalfala.hu/
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javaslat esetén az utolsóként elhangzott javaslatot kell szavazásra feltenni. Új indítványként 

kerül előterjesztésre, ami az eredeti javaslattól egészében eltér. 

 

9. §(1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. 

Ennek érdekében a polgármester 

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, 

b) figyelmezteti a hozzászólót, ha a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő módon 

fogalmaz, 

c) kiutasítja az ülésteremből azt a rendbontót - kivétel ez alól a képviselő 

-, aki figyelmeztetést követően sem hagy fel az ülés rendjét zavaró magatartással, 

d) 18 év alatti személy a polgármester külön engedélyével vehet részt a képviselő-testületi 

ülésen, 

e) berekeszti az ülést, ha a rend fenntartása más módon nem biztosítható. 

(2) Az ülés teljes ideje alatt zavaró eszközök használata (pl. mobiltelefon) tilos. 

 

 

8. Határozathozatal 

 

10. § (1) A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ügyekben a Mötv. 47. §-ának figyelembe 

vételével határozatot hoz. 

(2) A Mötv. 50. §-ában meghatározott ügyek eldöntéséhez szükséges minősített többség a 

megválasztott képviselők több mint felének, azaz 3 főnek a támogató szavazatát jelenti. 

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

adminisztratív jellegű ügyekben (pl. napirend elfogadása, ügyrendi kérdések, képviselői 

kérdésekre, interpellációkra adott válaszok, név szerinti szavazás elrendelése). 

(4) A Képviselő-testület határozatait a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály 

kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 

megjelöléséről szóló 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet szerint kell megjelölni. 

(5) A határozatok tárgy szerinti és határidős nyilvántartásáért a jegyző felelős. 

(6) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követően azonnal, de legkésőbb 10 napon belül 

kell megküldeni a végrehajtásért felelős személynek. 

11. § (1) A határozathozatal szavazással történik, általában kézfelemeléssel. 

(2) A Képviselő-testület a képviselő javaslatára név szerinti szavazást rendelhet el, a 

kezdeményezésről a Képviselő-testület vita nélkül határoz. 

 (3) Név szerinti szavazás esetén a jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők névsorát, s a 

képviselők „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavazhatnak. 
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(4) A Képviselő-testület szavazatának összeszámlálásáról a levezető elnök gondoskodik. Ha a 

szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy valamelyik képviselő kéri, az elnök a szavazást 

köteles megismételni. 

(5) A települési képviselő az ülés megkezdése előtt az ülést levezető elnöknek köteles 

bejelenteni személyes érintettségét a döntéshozatalban. 

(6) Amennyiben a képviselő a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét 

elmulasztja, a Képviselő-testület a tudomására jutást követő munkaterv szerinti ülésén a döntést 

felülvizsgálja.  

12. § (1) A Képviselő-testület indítvány alapján, esetenként dönt a Mötv. 46. § (2) bekezdésében 

meghatározott ügyekben a titkos szavazás elrendeléséről. 

(2) A titkos szavazás lebonyolításában a Pénzügyi Bizottság elnöke és két tagja vesz részt (a 

továbbiakban: szavazatszámláló bizottság). 

(3) A titkos szavazás szavazólapon történik. A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a 

jegyző biztosítja. 

(4) A szavazatszámláló bizottság a szavazásról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a 

bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írják alá. 

(5) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke beszámol a Képviselő-testület részére. 

(6) A titkos szavazással hozott határozatot már a nyilvános ülésen kell ismertetni. 

 

9. Kérdés, interpelláció 

 

13. § (1) A képviselő a feladatkörébe tartozó minden ügyben – felvilágosítás kérése céljából – 

kérdést terjeszthet elő szóban és írásban. 

(2) A szóban elmondott kérdés maximális időtartama 3 perc. 

Mind a szóban, mind az írásban előadott kérdésre a megkérdezett köteles választ adni a 

képviselő-testületi ülésen azonnal, vagy ha ez nem lehetséges, írásban 15 napon belül. A 

kérdésre írásban adott választ a következő munkaterv szerinti ülésen fel kell olvasni. 

A kérdésre adott válasz maximális időtartama 5 perc. 

A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képviselő-testület csak akkor határoz - vita nélkül -, ha 

a kérdező a választ nem fogadja el. 

(3) A képviselő a feladatkörébe tartozó minden ügyben – magyarázat kérése céljából – 

interpellációt intézhet: 

a.  a polgármesterhez, 

b.  az alpolgármesterekhez, 

c.  a Pénzügyi Bizottság elnökéhez, 

d.  a jegyzőhöz, 
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e.  az intézményvezetőkhöz. 

(4) Az interpellációra adott válasz maximális időtartama 10 perc. 

a. Az interpellációra a képviselő-testületi ülésen akkor kell azonnal szóban választ adni, 

ha azt a képviselő az ülést megelőző 11 nappal benyújtotta. Ebben az esetben az 

interpellációt az előterjesztésekkel együtt minden képviselőnek meg kell küldeni. 

b. Amennyiben a képviselő az a) pontban megjelölt határidőn túl nyújtja be az 

interpellációt, azt a következő munkaterv szerinti ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 

c. Amennyiben az interpelláció benyújtására a képviselő-testületi ülésen kerül sor, azt a 

képviselőnek szóban is ismertetnie kell. A választ 15 napon belül írásban kell megküldeni 

az interpellálónak, és a következő munkaterv szerinti ülésen fel kell olvasni. 

(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik - majd vita 

nélkül - a Képviselő-testület dönt. 

(6) Az interpelláció tárgyában a Képviselő-testület részletes vizsgálatot is elrendelhet, melyet a 

polgármester köteles lefolytatni, indokolt esetben bizottság létrehozásával, melyben az 

interpelláló köteles részt venni. 

(7) A képviselő kezdeményezheti az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügy végrehajtásával 

kapcsolatos vizsgálat elrendelését. A polgármesterhez benyújtott javaslat alapján a Képviselő-

testület a soron következő ülésen dönthet a legalább háromtagú vizsgáló bizottság felállításáról. 

A vizsgáló bizottságnak szakértő bizottságnak kell lennie, amelyet az biztosít, hogy a bizottság 

legalább két tagja a vizsgálandó kérdés tekintetében megfelelő iskolai végzettséggel, 

szakértelemmel, gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik. A vizsgáló bizottság szakértő 

tagjainak személyéről a Képviselő-testület dönt. 

(8) A vizsgálatot kezdeményező képviselőnek a javaslatban meg kell határoznia: 

a.  a vizsgálat konkrét tárgyát, 

b.  a vizsgálat elrendelését alátámasztó konkrét indokokat, esetleg írásos lakossági 

bejelentéseket, egyéb dokumentumokat 

c.  a vizsgálat során szükséges dokumentumokat, iratokat, 

d.  a vizsgálatba bevonni kívánt képviselőket, külső szakértőket, 

e.  a vizsgálat várható befejezésének időpontját. 

(9) A képviselő vizsgálatot csak olyan ügyben kezdeményezhet, amely nem tartozik más szerv 

hatáskörébe, továbbá az ügyben korábban nem történt még hatósági vagy bizottsági vizsgálat. 

(10) A vizsgálóbizottság első ülését a polgármester hívja össze a megalakításától számított 15 

napon belül. 

(11) A vizsgálatot végző bizottság első ülésén a tagjai sorából elnököt választ, aki nem lehet a 

vizsgálatot kezdeményező képviselő. A bizottság a működésére vonatkozó további szabályokat 

maga állapítja meg. 
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(12) A vizsgáló bizottság a Képviselő-testület által létrejöttekor meghatározott időpontban 

köteles beszámolni a vizsgálat eredményéről, illetve kezdeményezni a vizsgálat befejező 

időpontjának meghosszabbítását és ezt követően beszámolni a lefolytatott vizsgálatról, a 

szükséges intézkedésekről. 

 

10. A jegyzőkönyv 

 

14. § (1) A jegyzőkönyvet 15 napon belül elektronikus úton az erre a célra kialakított 

informatikai rendszeren keresztül meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatalnak. 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét, 

b) a megjelent képviselők, külön a távolmaradásukat bejelentők, a távolmaradásukat be nem 

jelentők és meghívottak nevét, a megjelenés, távozás időpontját, 

c) az érdeklődők számát, 

d) a tárgyalt napirendi pontokat, 

e) a testületi ülésen elhangzott hozzászólások lényegét, külön kérésre szó szerint, 

f) a szavazás eredményét előterjesztésenként, 

g) a hozott határozatok tartalmát, a végrehajtásért felelős nevét és a végrehajtás határidejét, 

h) a polgármester, a jegyző és a jegyzőkönyv hitelesítők aláírását. 

(3) A jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletei: 

a) meghívó; 

b) az írásos előterjesztések; 

c) a képviselők kérésére az írásban is benyújtott képviselői hozzászólás; 

d) jelenléti ív. 

(4) A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet mellékleteivel együtt az állampolgárok részére 

hozzáférhetővé kell tenni. A testületi dokumentumok megtekintésének lehetőségét a jegyző 

biztosítja, gondoskodik azok évenkénti bekötéséről. 

(5) A jegyzőkönyvet évenként egy számon kell iktatni és folyamatosan növekvő alszámokkal 

kell ellátni. A zárt ülés jegyzőkönyvét „szolgálati használatra” minősítéssel kell ellátni. 

 

 

 

11. Lakossági fórum, közmeghallgatás 
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15. § (1)A jelentősebb testületi döntések, helyzetértékelések előtt az önkormányzat választott 

képviselői és bizottságai lakossági fórumot szervezhetnek. A lakossági fórumok a lakosság, a 

társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását a fontosabb döntések előkészítésébe való 

bevonását szolgálják. 

(2) A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatáson lehetővé teszi az 

állampolgároknak, a társadalmi szervezeteknek, hogy közvetlenül terjesszék elő közérdekű 

javaslataikat, kérdéseiket, valamint közérdekű kezdeményezéseiket. A lakosság meghatározó 

körét vagy egészét érintő testületi döntések meghozatala előtt egy hónappal a Képviselő-testület 

közmeghallgatást tart. 

(3) A testület a döntés előtt közmeghallgatást tarthat: 

a) az éves költségvetés, zárszámadás; 

b) helyi életviszonyokat szabályozó rendelet; 

c) nagyobb fejlesztés, beruházás; 

d) jelentősebb ingatlaneladás esetén; 

e) egyéb esetekben akkor, amikor azt a szavazásra jogosult állampolgárok 10%-a kéri, vagy 

valamelyik képviselő azt indítványozza. 

(4) A közmeghallgatás kiírására a testületi ülés összehívásával kapcsolatos szabályok az 

irányadók. 

(5) A közmeghallgatást más helyen is lehet tartani. 

(6) Kihelyezett képviselő-testületi ülést is lehet tartani. 

 

12. A képviselők kötelezettségei 

 

16. § (1) A képviselők főbb kötelezettségei: 

a) tevékenyen részt vesz a Képviselő-testület és a bizottság munkájában; 

b) olyan magatartást tanúsít, mely méltóvá teszi a választók bizalmára; 

c) a tudomására jutott (állami, szolgálati, üzleti és magán) titok megőrzi. A titoktartási 

kötelezettsége a megbízatása után is fennáll. 

(3) A képviselő írásban vagy szóban köteles előre a polgármesternek vagy a bizottság 

elnökének bejelenteni, ha a Képviselő-testület, a bizottság ülésén nem tud megjelenni, vagy 

valamely megbízatásában akadályoztatva van. 

(4) Igazolt távollétnek kell tekinteni, ha 

a) távollétét előre bejelenti, vagy 

b) utólag igazolja. 

(5) Amennyiben a képviselő a munkaterv szerinti testületi ülésen, vagy az érintett bizottság 

tagjaként, annak munkaterv szerinti ülésén nem vesz részt, és ezt az ülést megelőző napig a 
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Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, vagy a képviselő-testületi referensnél nem jelzi, úgy 

a tiszteletdíjából 15.000 Ft levonásra kerül. 

(6) Amennyiben a bizottság nem képviselő tagja a bizottság munkaterv szerinti ülésén nem vesz 

részt és ezt az ülést megelőző napig a jegyzőnek, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal 

Sajópálfalai Kirendeltség ügyintézőjének nem jelzi, úgy a tiszteletdíjából 15.000 Ft levonásra 

kerül. 

 

III. 

Az önkormányzat rendeletalkotása 

 

17. § (1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: 

a) a Képviselő-testület tagjai; 

b) a Pénzügyi Bizottság elnöke; 

c) a polgármester; 

d) a jegyző, 

e) a települési nemzetiségi önkormányzatok elnöke(i), 

f) a civil szervezetek képviselője. 

(2) A rendeletalkotásra irányuló indítványt a polgármesterhez kell előterjeszteni, aki 

tájékoztatja a testületet a rendelet kezdeményezéséről. 

(3) A Képviselő-testület állást foglal a rendeletalkotás szükségességéről és annak módjáról. 

Meghatározza az előkészítés menetét, megbízhatja a bizottságot az előkészítéssel, vagy erre 

ideiglenes bizottságot hoz létre. Indokolt esetben szakértőket kér fel. 

(4) A rendelettervezethez indokolást kell csatolni, amely tartalmazza azokat a társadalmi, 

gazdasági és szakmai körülményeket, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, 

továbbá a hatásvizsgálati lapon ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. 

(5) A (6) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet tervezetét társadalmi 

egyeztetésre kell bocsátani. A rendelettervezetet a honlapon kell közzétenni úgy, hogy elegendő 

idő, 5 nap álljon rendelkezésre annak érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez. 

(6) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 

a.  a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, 

b.  a helyi adókról, a helyi adók végrehajtásáról, 

c.  a fizetési kötelezettségekről, 

d.  az önkormányzat, az önkormányzat szervei, intézményei, gazdasági társaságai 

szervezeti működési szabályairól és eljárási rendjeiről, 

e.  a települési képviselők, a bizottság tagjai tiszteletdíjáról, 
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f.  a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban állók munkavégzésének és 

juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetét, és 

g.  a rendelettervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. 

(7) Az önkormányzati rendelet tervezetéhez a honlapon megadott elektronikus levélcímen bárki 

véleményt nyilváníthat legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző nap 12.00 óráig. 

(8) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely a közerkölcsöt vagy másnak a jó hírnevét 

sérti, a becsület csorbítására alkalmas kifejezést tartalmaz, nem kapcsolódik a rendelettervezet 

tárgyához, vagy név nélkül érkezett. A figyelembe nem vehető véleményeket a beérkezésüket 

követően törölni kell. 

(9) A beérkezett és figyelembe vehető vélemények, továbbá a véleményező nevének és e-mail 

címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig történik. Az 

adatkezelés magában foglalja az adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és 

törlését is. 

(10) A beérkezett és figyelembe vehető véleményeket az előterjesztő ismerteti a Képviselő-

testülettel, és javaslatot tehet a vélemények rendelettervezetbe történő beépítésére. A javaslat 

elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 

(11) A rendelet hiteles szövegének megszerkesztése a jegyző feladata. 

18. § (1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a Közös Önkormányzati Hivatal 

Sajópálfalai Kirendeltség hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján. A kihirdetés napja a 

kifüggesztés napja, amelyet a rendeletre kihirdetési záradék formájában rá kell vezetni. 

(2) A Képviselő-testület rendeleteit a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály 

kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 

megjelöléséről szóló 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet szerint kell megjelölni. 

(3) A hatályos rendeletekről a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 

a) a rendelet számát; 

b) tárgyát; 

c) a rendelet hatálybalépésének időpontját; 

d) a módosító rendelet megjelölését. 

 

19. § A jegyző köteles gondoskodni a rendeletek hatályosulásának figyelemmel kíséréséről, 

jogszabályi változás esetén köteles kezdeményezni módosítását és hatályon kívül helyezését. 

 

 

IV. 

A Képviselő-testület bizottságai 

13. A bizottságok feladatai 
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20. § (1) A Képviselő-testület egy Pénzügyi Bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hoz létre. 

A bizottság véleményezi a feladatkörébe tartozó előterjesztést, amelyre vonatkozóan 

a) módosító javaslatot tehet, 

b) nem kellő előkészítettségre hivatkozva javasolhatja a kiegészítést, 

c) javasolhatja, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület vegye le a napirendjéről. 

A bizottságnak a döntést indokolnia kell. 

(2) A Pénzügyi Bizottság 3 fő képviselő-testületi tagból áll. 

(3) A Pénzügyi Bizottság feladatai: 

a.  Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a pénzügyi feladatok és a 

gazdálkodás végrehajtását, a számviteli szabályok betartását és azt, hogy azok a 

Képviselő-testület határozatainak megfelelően történnek-e. 

b.  Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon hasznosítását, gyarapítása 

érdekében tett intézkedéseket. 

c.  Munkájáról rendszeresen beszámol a Képviselő-testületnek. 

d.  Állást foglal és minősíti a feladatkörét érintő testületi előterjesztéseket. 

e.  Vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli. 

f.  Javaslatot tesz a számlavezető pénzintézet kiválasztására, 

g. Az éves költségvetés benyújtásával egyidejűleg javaslatot tesz a polgármester 

éves bérfejlesztésére, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjára. 

h. Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos teendőket. 

i. Figyelemmel kíséri a Képviselő-testület és szervei szabályszerű működését. 

j. A közigazgatási munka egyszerűsítését kezdeményezi (hatósági, szervezési). 

k. Előzetesen megtárgyalja és véleményezi a rendelettervezeteket. 

l. Kivizsgálja a polgármester, az alpolgármester(ek) és a képviselők 

összeférhetetlenségével kapcsolatos kezdeményezést és ellátja az 

összeférhetetlenség és/vagy méltatlanság megállapításával kapcsolatos feladatokat. 

m. Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a polgármester 

• vagyonnyilatkozatait. 

• Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására. 

• Lefolytatja a jegyzővel szemben az etikai eljárást. 

 

 

14. A bizottság működése, munkaterve 

 

21. § (1) A bizottság éves munkaterv alapján működik. 
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A munkaterv tartalmazza: 

a) a bizottsági ülés időpontját és napirendjét; 

b) az ellenőrzések, vizsgálatok tárgyát; 

c) azokat a feladatokat, amelyekkel a Képviselő-testület megbízza a bizottságot. 

(2) A munkaterv előkészítéséről a Képviselő-testület munkatervének elfogadását követő 30 

napon belül a bizottság elnöke gondoskodik. 

(3)     A bizottság az elnök helyettesítésére elnökhelyettest választhat. 

 

15. A bizottság összehívása, tanácskozási rendje 

 

22. § (1) A bizottsági ülések összehívása, vezetése az elnök, akadályoztatása esetén az 

elnökhelyettes feladata. 

(2) A bizottságot össze kell hívni a Képviselő-testület, a polgármester és a bizottsági tagok 

egyharmadának indítványára. 

(3) A bizottság szükség szerint, vagy legalább évenként 6 alkalommal ülésezik. 

(4) A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit szótöbbséggel 

hozza. 

(5) A bizottság különös szakképzettséget igénylő kérdések eldöntésére szakértőként nem 

bizottsági tagokat is bevonhat. 

(6) Zárt ülésre a képviselő-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(7) A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 15 napon belül elektronikus úton 

az erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatalnak. 

(8) A bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott egyedi döntésre vonatkozó 

határozatát – mely tartalmazza az ülés időpontját is – a bizottság elnöke írja alá. 

(10) A bizottság működésére további szabályokat is megállapíthat. 

(11) Az ideiglenes bizottság működésére e rendelet szabályait kell alkalmazni. 

(12) Az állandó jelleggel megválasztott bizottság tagjainak nevét, lakcímét a 2. függelék 

tartalmazza. 

 

 

 

 

V. 

Polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző 

16. A polgármester feladatai 
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23. § (1)  A polgármester főállású tisztségviselő. 

(2) Akár határozatban megjelölt felelősként, akár közvetetten – felelős a feladatkörét érintő 

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáért. 

(3) Gondoskodik az összetett, vagy több felelős közreműködését igénylő határozatok 

végrehajtásáról, tervszerű ütemezéséről, megszervezi a bizottság munkáját a végrehajtás 

ellenőrzésében. 

(4) A határozat végrehajtásáért felelős a megjelölt határidő lejárta után 5 napon belül köteles 

írásban jelentést tenni a polgármesternek a végrehajtásról. A polgármester a határozat 

végrehajtásáról írásban jelentést tesz a Képviselő-testületnek, melyet a testületi ülés 

meghívójával együtt kell kiküldeni. 

(5) Ha a Képviselő-testület határozata olyan folyamatosan ellátandó feladatok megvalósítására 

irányul, melynek végrehajtási határideje is folyamatos, a Képviselő-testületnek a határozatban 

megjelölt időközönként tájékoztatást kell adni. 

(6) Azokban az esetekben, amikor a Képviselő-testület határozatát a végrehajtásért felelős 

mulasztása miatt nem hajtják végre, az erről szóló beszámoló keretében a Képviselő-testületet 

a mulasztást elkövető felelősségre vonásáról tájékoztatni kell. Ha a felelősségre vonás 

megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, erre vonatkozó javaslatot is elő kell 

terjeszteni. 

(7) A határozat végrehajtásáért felelős személy, ha akadályozó körülményt észlel, annak 

elhárítását köteles a polgármestertől kérni. 

(8) A községet érintő önkormányzati ügyekben képviseli az önkormányzatot és nyilatkozik a 

sajtónak, a hírközlő szerveknek, vagy azzal az adott témától függően megbízhatja a hivatal 

köztisztviselőjét. 

(9) A polgármester minden szerdán ügyfélfogadást tart.  

(10)  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. 

(11) A polgármester lemondására az Mötv. -ben meghatározottakat kell alkalmazni. 

(12) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc 

munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában 

az alpolgármesternek, illetve ha az alpolgármesteri tisztség nincs betöltve, vagy az érintett 

tartósan akadályozva van a pénzügyi bizottság elnökének. 

(13) 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, 
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c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb 

szervezetekkel, 

d) fogadóórát tart, 

e) nyilatkozik a sajtónak. 

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

hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét. 

(15) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 

miatt - két egymást követő alkalommal nem hozott döntést, a polgármester határozatot hozhat 

az alábbi ügyekben: 

a) szociális ügyek, 

b) gyermekvédelmi ügyek. 

(16) A polgármester dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés 

közötti időszakban felmerül, 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. 

 

17. Az alpolgármesterek feladatai 

 

24. § (1) A Képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többséggel egy főállású/társadalmi megbízatású alpolgármestert választ és egy nem 

a képviselő-testületi tagok közül választott főállású/társadalmi megbízatású alpolgármestert 

választhat. 

(2) Az alpolgármester a polgármester távolléte, akadályoztatása esetén ellátja mindazokat a 

feladatokat, melyeket jogszabály és az SZMSZ a polgármester hatáskörébe utal. 

 

 

 

18. A jegyző feladatai 
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25. § (1) A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a testületi ülések előterjesztései 

megfeleljenek a törvényességi követelményeknek. 

(2) Rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak 

az önkormányzati munkájukat érintő megjelenő jogszabályokról. 

(3) A polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket. 

(4) A Képviselő-testület vagy szervei jogszabálysértő döntése, működése esetén ezt a tényt 

írásban jelzi a szerv vezetőjének a vonatkozó jogszabályhely megjelölésével. Képviselő-

testületi ülésen felmerült jogszabálysértés esetén az írásbeliség mellőzhető, és a jelzést a 

jegyzőkönyvében kell rögzíteni. 

(5) A jegyző minden csütörtökön ügyfélfogadást tart. 

(6) A Hivatalt érintő igazgatási ügyekben képviseli az önkormányzatot és nyilatkozik a 

sajtónak, a hírközlő szerveknek, vagy azzal az adott témától függően megbízhatja a hivatal 

köztisztviselőjét. 

(7) A jegyző tartós távolléte alatt a mindenkori pénzügyi csoportvezető helyettesíti. 

(8)   ) A jegyző az önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozását követően: 

a) ellátja az önkormányzati adatgazda szerepkört, felelős a hivatal működése során 

gyűjtött személyes adatok kezelésért, 

b) biztosítja, hogy a jogszabályok és egyéb rendelkezések által közzétételre előírt 

információk a Hivatalhoz tartozó portálokon szerepeljenek. 

c) az alábbi szabályzatokban és stratégiai alapdokumentumokban szabályozza az 

állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény által a Hivatal számára előírt-az informatikai rendszerek 

biztonságos használatának feltételeit:  

− Információ biztonsági szabályzat (IBSZ)  

− Információ biztonsági Stratégia (IBS) 

− Információ biztonsági Politika (IBP).” 

 

(9 ) A Hivatal elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít a közigazgatási hatósági eljárás 

során, az elektronikus ügyintézésről szóló helyi szabályozásban meghatározott ügykörben és 

feltételekkel. 

 

 

 

 

VI. 

A Képviselő-testület költségvetése, vagyona 
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27. § (1) A Képviselő-testület minden év november 30-ig meghatározza gazdálkodási tervét. 

(2) A gazdálkodási tervet a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság megtárgyalja és 

véleményezi. 

(3) A Képviselő-testület a gazdálkodási tervéről hozott határozatában az alábbiakról dönt: 

a.  a tárgyévi költségvetés bevételeinek növelésére irányuló intézkedésekről: 

aa) a helyi adó(k) bevezetéséről, vagy meglévő(k) mértékének módosításáról, 

ab) a különféle bérleti díjak változtatásáról, azok mértékéről, 

ac) önkormányzati vagyon értékesítéséről, annak feltételeiről. 

b.  a meglévő intézményi struktúra változatlan fenntartásáról, vagy átalakításáról, 

c.  a folyamatban lévő beruházások, felújítások ütemezéséről, új beruházások, felújítások 

indításáról, 

d.  működési kiadások változtatásának lehetőségéről és mértékéről, 

e.  a képezhető általános tartaléknak a kiadási főösszeghez viszonyított mértékéről, 

f.  a céltartalék képzéséről, mértékéről, 

g.  létszámváltozásokról (csökkentésről, növelésről, átcsoportosításról), 

h.  támogatásokról, 

i.  pénzeszköz átadásokról, 

j.  a mérlegegyensúly megteremtésének lehetséges és alkalmazható eszközeiről. 

28. § (1) A költségvetési rendelettervezet testület elé terjesztésének formája: 

a) rendelettervezet 

b) rendelettervezethez kapcsolódó mellékletek 

(2) A költségvetési rendelettervezetet – testületi előterjesztést megelőzően – a költségvetési 

szervek vezetőivel egyeztetni kell, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

(4) A költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottsága megtárgyalja 

és véleményezi. 

(5) A költségvetési rendelet elfogadását követően a költségvetési szervek vezetőivel írásban 

közölni kell a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat, és a költségvetés végrehajtására vonatkozó 

kötelező előírásokat. 

29. § (1) A polgármester a zárszámadási rendelettel egyidejűleg beszámolót terjeszt a 

Képviselő-testület elé az önkormányzat vagyoni helyzetéről. 

(2) A helyesbített pénzmaradvány jóváhagyása a költségvetési beszámoló elfogadásával 

egyidőben történik. A pénzmaradvány keletkezésének forrásait, a pénzmaradványt terhelő 

kötelezettségek kimutatását biztosítani kell. 

30. § Az évközi beszámoló (féléves beszámoló) a feladatellátás előirányzatainak időarányos 

pénzügyi teljesítését tartalmazzák. 
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VII. 

Társulások 

 

31. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy társulás kezdeményezésében 

részt vegyen. 

(2) Sajópálfala Község együttműködik a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal. Az 

együttműködést a települési nemzetiségi önkormányzattal történő együttműködési 

megállapodásban rögzítik. 

 

VIII. 

Záró rendelkezések 

 

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

(2) Hatályát veszti Sajópálfala Község Képviselő-testültének 8/2019.(VI.5) rendelete a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

 

 

 

Molnárné Cseh Mária                Fekete Zoltán  

jegyző s.k.               polgármester s.k 
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1. melléklet a 10/2019 .(X.24.)  önkormányzati rendelethez 

 

A polgármester és a jegyző által benyújtott előterjesztés formai követelményei  

 

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: …………………... 
Ellenőrizte:                              (jegyző, aljegyző) 

Pénzügyileg látta:                         

Ügyintéző: Molnárné Cseh Mária jegyző Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Molnárné Cseh Mária Előzetesen tárgyalja: -- Bizottság 

A döntéshez egyszerű             

                    minősített      x      többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni        x        

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni               

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható                   

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani               

Melléklet:                           1         

Függelék:                            1          

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: …………………………… képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti         rendkívüli         ülésére készült. 

 

T E R V E Z E T /J A V A S L A T / B E S Z Á M O L Ó / T Á J É K O Z T A T Ó 

 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 2. melléklet a 10/2019.(X.24.) önkormányzati rendelethez 

 

x  



Sajópálfala Község Önkormányzata 
3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 

 Tel: + 36 46/ 327-482 
   e-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu  

 

58 
 

A képviselő, a Képviselő-testület bizottsága és az előterjesztés készítésére kötelezett 

által benyújtott előterjesztés formai követelményei 

 

SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: …………………... 
Látta:                                       (jegyző, aljegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: ……………………... Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: …………………… Előzetesen tárgyalja: …………….. Bizottság 

A döntéshez egyszerű             

                    minősített            többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni                

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni               

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható        

Melléklet:                          

Függelék:                                      

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: …………………………… képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti          rendkívüli         ülésére készült. 

 

T E R V E Z E T / J A V A S L A T / B E S Z Á M O L Ó / T Á J É K O Z T A T Ó 

………………………………… 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Sajópálfala Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (III.21.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Szmsz.) vonatkozásában lefolytatott felülvizsgálat alapján az 

elkészített …./2019. (…) önkormányzati rendelet tervezet tárgyalása.  

 

Felelős: Molnárné Cseh Mária jegyző 

Határidő:  2019.10.31.         
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1. sz. függelék a 10/2019.(X.24.) önkormányzati rendeletszámú Szervezeti és 

Működési Szabályzathoz 

Sajópálfala Község Képviselő Testületének tagjai: 

Fekete Zoltán – polgármester 3714 Sajópálfala, Akác u. 33 

Körtvély Tamás – képviselő 3714 Sajópálfala, Rózsa u. 28 

Simárszki Ádám – képviselő 3714 Sajópálfala, Szabadság u. 47 

Stefura Ibolya – képviselő 3714 Sajópálfala, Szabadság u. 38 

Szedlákné Monoczki Andrea – képviselő 3714 Sajópálfala, Akác u. 7 

 

A Sajópálfalai Nemzetiségi Önkormányzat képviselői: 

Fekete Zoltán 3714 Sajópálfala, Akác u. 33 

Molnár Lászlóné 3714 Sajópálfala, Petőfi u. 22. 

Simárszki Ádám 3714 Sajópálfala, Szabadság u. 47 

 

 

 

Fekete Zoltán, polgármester programja ismertetését a jelenleg folyamatban lévő jelentősebb 

ügyek érintőleges említésével kezdte. Említést tett az óvoda és a bölcsőde fejlesztéséről, 

tájékoztatott a pályázaton nyert sportpark jövőbeni létesítéséről. Elmondta, hogy a község 

fejlődése továbbra is legfőképpen pályázatok beadásával lehetséges. Kérte a képviselőket, hogy 

amennyiben tudomásukra jut olyan pályázat, amely a község, vagy a lakosság szempontjából 

számot tevő lehet, jelezzék. Hozzá tette, hogy benyújtás szempontjából továbbra is azok a 

pályázatok élveznek elsőbbséget, amelyeknél nem szükséges önerő.  

 

Szedlákné Monoczki Andrea, képviselő elmondta, hogy tudomása szerint a település egyik 

lakója, Debnárné Pekár Edina pályázat írással foglalkozik, javasolta, hogy kérjük a segítségét. 

 

Fekete Zoltán, polgármester beszélt még a települési összefogás fontosságáról. Ezt követően 

felkérte a képviselőket, hogy mondják el saját megvalósítani kívánt javaslataikat: 

 

Stefura Ibolya, képviselő az újonnan építendő bölcsőde helyével kapcsolatban tett javaslatot. 

Mivel elmondása szerint az Akác utcára tervezett bölcsőde megvalósítása a szomszédos 
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egyházi tulajdonban lévő Csendes Ház békéjének megzavarása miatt erős egyházi ellenállásba 

ütközik, azzal a javaslattal élt, hogy az egyházzal való jó kapcsolat megőrzésének érdekében az 

önkormányzat ajánljon fel telek-cserét az Akác utcai, önkormányzati tulajdonban lévő dupla 

telek és egy közel azonos nagyságú egyházi tulajdonban lévő telek között. Véleménye szerint 

indítványozni kellene az egyháznak, hogy vásároljon meg két egymás melletti telket a Hársfa 

utcában, azokat lehetne elcserélni az Akác utcában lévő telkekre, ahová az önkormányzat 

eredetileg a bölcsődét tervezte. 

 

Szedlákné Monoczki Andrea, képviselő javasolja a képviselő testület felé, hogy hatalmazza 

fel Fekete Zoltán polgármestert az ingatlanokkal kapcsolatos jogügylet lebonyolítására. 

 

A képviselő testület a felhatalmazást megadta. 

 

Stefura Ibolya, képviselő megemlítette ezen felül a községgel kapcsolatos, nem 

önkormányzati kezelés alatt álló közösségi oldalon megjelent, lakossági elégedetlenséget 

kiváltó füsttel kapcsolatos bejegyzést. A szerint az önkormányzat épületéhez tartozó kazánház 

kéményéből felszálló füst miatt a kazán üzemelési ideje alatt a környező házaknál nem lehet 

szellőztetni, udvaron ruhát kiteregetni, illetve a füst beteríti az óvoda udvarát is, így a gyerekek 

a szabad téren töltött játék időben szennyezett levegőt szívnak, mert a bejegyzés írója szerint 

kémény nem elég magas. 

 

Fekete Zoltán, polgármester elmondta, hogy a kéményről korábban leszerelésre került a fedő, 

amely esetleg visszafojthatja és lefelé terelheti a füstöt, hogy az szabadon, felfelé távozhasson. 

A magasság problémája kapcsán pedig tájékoztatott, hogy a katasztrófavédelem korábban 

megvizsgálta a szóban forgó kéményt és azzal kapcsolatban mindent rendben talált.  

 

Stefura Ibolya, képviselő mondandójának zárógondolataként megjegyezte, hogy szeretné, ha 

iskola létesülne a településen. 

 

Körtvély Tamás, képviselő szerint jó lenne, ha a közösségi oldalon, a „Tegyünk együtt 

Pálfaláért” csoportban megjelenő, bejegyzésekre, hozzászólásokra az önkormányzat is 

reagálna.  

 

Simárszki Ádám, képviselő szerint fontos lenne, hogy olyan kulturális rendezvényeket 

szervezzünk, melyekkel törekszünk a hagyományok ápolására, felelevenítésére, hogy azokat 

átörökítsük a fiatalságra, hogy a lakosság a gyökereiből tudjon táplálkozni. 
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Szedlákné Monoczki Andrea, képviselő az önkormányzati rendezvények szervezésében 

szeretne segédkezni, amely összeköti a családokat, a lakosságot. Pl. Mikulás-futás. Támogatja 

az egyházzal való jó kapcsolatot, együttműködést. Hiányolja egy fiatalokat befogató közösségi 

tér meglétét. 

 

Fekete Zoltán, polgármester elmondta, hogy voltak már korábban kezdeményezések, 

csoportok, közösségek szervezésére, mint pl. a tavalyi évben a gyerekeknek szervezett néptánc 

oktatás, melyet alig néhány hét után érdeklődés hiányában meg kellett szüntetni. A közösségi 

tér fenntartását pedig a rongálások, felhasználói gondatlanság miatt nem tartja 

megvalósíthatónak. Ezt korábbi példákkal, tapasztalatokkal alá is támasztotta. 

 

Stefura Ibolya, képviselő a főúton áthaladó forgalom visszaszorításának fontosságát említette. 

Kérte a teherforgalom felülvizsgálatát, valamint súlykorlátozó tábla felállítását javasolta a 

Szabadság u. 2. sz. előtti kis hídnál.  

 

Fekete Zoltán, polgármester beszélt ezzel kapcsolatban a korábbi próbálkozásokról, és 

tájékoztatott, hogy súlykorlátozó tábla kihelyezésére csak a közlekedési hatóság engedélyével 

van lehetőség. 

 

Körtvély Tamás, képviselő a Rákóczi u. temető felőli szakaszának és Rákóczi u. 1. sz. előtti 

szakaszának az egyirányúsítását javasolta. 

 

Fekete Zoltán, polgármester az elképzelést támogatja, megvalósítható törekvésnek tartja, 

megvalósítására a későbbiekben kíván visszatérni. 

 

Molnárné Cseh Mária, jegyző következő napirendi pontként előterjesztette és szavazásra 

bocsátotta a polgármester illetményének megállapítására irányuló határozati javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

A képviselő testület 4 igen és 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/ 2019. (X.24.) 

önkormányzati határozata 
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Tárgy: Fekete Zoltán polgármester illetményének megállapítása. 

 

A képviselő-testület Fekete Zoltán polgármester illetményét 2019. október 13-tól havi bruttó 

398.868,-Ft/hó-ban állapítja meg, ugyanezen időponttól a képviselő-testület nevezett részére – 

illetményének 15 %-ának megfelelő összeget – havi bruttó 59.830,-Ft/hó költségtérítést állapít 

meg. 

 

A jegyző gondoskodik  a Magyar Államkincstárnál történő kinevezési okirat elkészítéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnárné Cseh Mária jegyző 

 

 

 

Fekete Zoltán sk.     Molnárné Cseh Mária sk. 

polgármester       jegyző   

 

 

 

Molnárné Cseh Mária, jegyző ismertette a képviselők tiszteletdíjával kapcsolatos 

előterjesztést. Javasolta, hogy a költségvetési év végéig 51.850 Ft maradjon a tiszteletdíj. 

 

Fekete Zoltán a képviselők tiszteletdíjával kapcsolatos előterjesztés ismertetése után 

szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők 5 fő 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: 

 

 

Előterjesztés 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a települési képviselők tiszteletdíjáról és 

természetbeni juttatásairól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXXIX. törvény /továbbiakban: Mötv./ 143. § (4) bekezdés f) pontja alapján rendeletet 

kell alkotni. 
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A rendelet alkotásra vonatkozó felhatalmazást adja még a Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (2) bekezdése. 

 

Az Mötv. 35. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az önkormányzati 

képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak a rendeletében 

meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 

A tiszteletdíj és természetbeni juttatás megállapítása tehát nem kötelező, de azokat 

megállapítani csak rendeletben lehet. 

 

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 azonban rendeletben kell rögzíteni.) 

 

A rendelet hatálya  

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 képviselő,  

- a bizottság elnökének és tagnak, továbbá 

- a tanácsnoknak  

a tiszteletdíjára és természetbeni juttatására. 

 

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 tiszteletdíjak 

A képviselő tiszteletdíja 

A képviselő-testület a képviselő részére a megválasztásának időpontjától a megbízatása 

megszűnéséig állapít meg tiszteletdíjat. 
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A tiszteletdíj, alapdíj minden képviselő számára egyenlő. 

 

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 bizottság tagjának és elnökének tiszteletdíja 

A képviselő-testület a bizottság tagjának, elnökének a bizottság tevékenységében való 

részvételétől a bizottság elnöki, illetve tagjai megbízatásának megszűnéséig állapít meg 

tiszteletdíjat. 

 

A bizottság képviselő tagjának és elnökének tiszteletdíját a képviselő-testület saját megítélése 

szerint a tiszteletdíjak megállapításánál a következőket kell figyelembe venni: 

- első sorban az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét,  

- az adott bizottság által ellátott feladatokat,  

- a bizottság tevékenységén belül az elnök, és a tagok által végzett feladatokat. 

 

A rendelet tervezet a képviselői tiszteletdíj, mint alapdíj meghatározott százalékával növelt 

összegben javasolja meghatározni a bizottsági tiszteletdíjakat. (A tiszteletdíj így meghaladja a 

képviselői tiszteletdíjat, és az alapdíj feletti rész tartalmazza a bizottsági munka elvégzéséért 

járó tiszteletdíjat.) 

 

A rendelet az egyes bizottsági tagságokhoz külön-külön határozza meg a díjazás mértékét, 

mivel az egyes bizottsági teendők volumene eltér egymástól. 

 

A bizottság elnöki tiszteletdíj bizottságonként eltérő lehet. Egy bizottságon belül a bizottsági 

tagok tiszteletdíja ugyan akkora. 
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A rendelet nem tesz különbséget a bizottság képviselő, illetve nem képviselő tagja között, mivel 

a tőlük elvárt feladatok nagysága megegyezik. 

 

A természetbeni juttatások 

 

A képviselő-testület e rendeletével a képviselőnek, bizottság elnökének, bizottság tagjának és 

a tanácsnoknak természetbeni juttatást állapíthat meg. 

 

A természetbeni jutatás körére vonatkozó központi jogszabályi előírás nincs.  

 

A rendelet-tervezet természetbeni juttatásként az önkormányzati fenntartású: 

- kulturális,  

- közművelődési,  

- muzeális 

intézmények által nyújtott szolgáltatások ingyenes igénybevételét tartalmazza. 

 

Az igénybevétel kiterjed a kiállításokra, előadásokra, egyéb kulturális rendezvényekre. 

 

A javaslatban szereplő feltételeket így értelemszerűen lehet változtatni vagy kiegészíteni. 

 

A képviselőnek, bizottsági tagnak a munkájához szükséges lehet adott jogszabály, illetve más 

szakmai anyag ismerete. A képviselő számára nyitva áll a lehetőség, hogy igénybe vegye a 

könyvtár, vagy a hivatal szakmai anyagait, kiadványait, illetve a számítógépes internet 

hozzáférést. 

 

A tiszteletdíj és a természetbeni juttatás mérséklése és megvonása 

 

A képviselő, bizottsági tag, tanácsnok tiszteletdíjának és természetbeni juttatásának 

mérséklésére, illetve megvonására vonatkozó szabályokat az önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatában kell rendezni az Mötv. 33. §-a alapján. Korábban e tárgykört 

szabályozta a most hatályon kívül helyezendő önkormányzati rendelet. 

 

A rendelet így most csak azt tartalmazza, hogy milyen feladatokat kell ellátni a jegyzőnek 

akkor, ha a testület valamely képviselő, illetve bizottság tagja, elnöke vonatkozásában 

tiszteletdíj mérséklésről, vagy megvonásról dönt. 
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A költségtérítés 

 

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 rendelet tervezet az egyes fogalmak értelmezését adja meg, és segíti ezzel a polgármester 

költségtérítés kifizetésére vonatkozó engedélyezési tevékenységét. 

 

Az előterjesztés alapján kérem a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg! 

 

Kelt: Sajópálfala,   2019.október 24. 

 

 

                    Fekete Zoltán 

 polgármester s.k. 

 

 

A képviselő testület 5 igen (egyhangú szavazattal) döntött a képviselők tiszteletdíjáról. 

 

 

Sajópálfala Közsépg  Önkormányzat képviselő-testületének 

 11/2019.  (X. 28. ) önkormányzati rendelete  

a települési képviselők tiszteletdíjáról 

 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CXXXIX. tv. 143. §. (4) bekezdés f./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a./ pontjában a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Az önkormányzati képviselők tiszteletdíját az alábbiak szerint határozza meg: 

A képviselő havi tiszteletdíja: bruttó 51.850,-Ft. 
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2.§ (1.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba 

(2.) Az 5/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

Fekete Zoltán Molnárné Cseh Mária 

polgármester s.k. jegyző s.k. 

 

 

 

Molnárné Cseh Mária, jegyző ezt követően felkérte Fekete Zoltán polgármestert, hogy tegyen 

javaslatot az alpolgármester személyére. 

 

Fekete Zoltán, polgármester, mint a legmagasabb szavazati arány elérő képviselőt, Szedlákné 

Monoczki Andrea képviselő asszonyt javasolta alpolgármesternek. 

 

A képviselő testület 4 igen, 1 tartózkodik szavazattal elfogadta Szedlákné Monoczki 

Andrea képviselő-asszony személyét alpolgármesteri tisztségre. Javasolta, hogy 

ugyanannyi képviselői díjban részesüljön, mint a többi képviselő, havi 51.850,-Ft bruttó 

összegben. 

Szedlákné Monoczki Andrea az alpolgármesteri tisztséget vállalta. 

 

 

 

48/2019. (X.24.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Alpolgármester megbízása 

 

Sajópálfala Község Képviselő testülete Szedlákné Monoczki Andreát választotta meg az 

alpolgármesteri tisztségre. 

Az alpolgármester asszony havi tiszteletdíja: 51.850,-Ft 

 

 

Határidő: 2019. október 13. 

Felelős: Fekete Zoltán polgármester, Molnárné Cseh Mária jegyző 
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Miután egyéb napirend, bejelentés nem volt Fekete Zoltán, polgármester az ülést 15 óra 15 

perckor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Fekete Zoltán s.k.      Molnárné Cseh Mária s.k. 

polgármester       jegyző   

 


