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Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a  

Lovászpatona Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
6/1995.(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Lovászpatona K özség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/1995.(VI. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) I. fejezetének címe a 
következők szerint változik: 
 

„I. fejezet 
 

Általános rendelkezések” 
 
2. § A Rendelet 1. alcíme a következők szerint változik:  
 

„1. Az önkormányzat jelképei és ünnepei” 

3. § A Rendelet 1. § (5) bekezdése a következők szerint változik:  

 „(5) Az Önkormányzatnak hivatalos lapja nincs.” 

 
4. § A Rendelet 2. § (3) bekezdése a következők szerint változik:  
 

 „(3) A Képviselő-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Ugodi Közös Önkormányzati 
Hivatal” 

 
5. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése a következők szerint változik:  
 
„(3) A polgármester hivatalos kör alakú pecsétjén középen Magyarország címere van, a 
köríven a következő felirat: Polgármester Lovászpatona” 
 
6. § A Rendelet 3. § (4) bekezdése a következők szerint változik:  
 
„(4) A közös önkormányzati hivatal hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyarország  
címere van, a köríven a következő felirat: Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal-Ugod” 
 
7. § A Rendelet II. fejezetének címe a következők szerint változik: 

„II. fejezet 

Az önkormányzat működése” 
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8. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése a következők szerint változik:  
 
„(1) Az önkormányzata ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 20. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatokat, 
melyeket számára törvény állapít meg.” 
 
9. § Az 5. szakaszt megelőző új alcím a következő: 
 

„5. A Képviselő-testület tagjai, ülései” 
 
10. § A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következők szerint változik:  
 
„(1) A képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 fő 

 A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik.” 
 
11. § A Rendelet 5. § (5) bekezdése a következők szerint változik:  
 
„(5)  A képviselő-testületi ülésekre meghívandók: 
 - a napirend tárgya szerint illetékes személy 
 - a közös önkormányzati hivatal napirenddel kapcsolatban érintett ügyintézője,  
 - a nemzetiségi önkormányzat elnöke”  
 
12. § A Rendelet 5. §-a kiegészül a következő (7) bekezdéssel:  
 
„(7) A települési képviselők névsorát és lakcímét a 2. számú függelék tartalmazza.” 
 
13. § A 6. szakasz alcíme a 6. sorszámot kapja a következők szerint: 
 

„6. Gazdasági program, munkaterv” 
 
14. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése a következők szerint változik:  
 
„(1) Az önkormányzat gazdasági programja tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-
testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.” 
 
15. § A 7. szakaszt megelőző alcím a következők szerint módosul:  
 

„7. A képviselő-testület ülés vezetésének szabályai” 
 
16. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következők lépnek:  
 
„(1) A képviselő-testületi üléseken a nyilvánosság biztosítása érdekében  – a zárt ülések 

kivételével – az állampolgárok a testület munkájának megzavarása nélkül, az ülés 
megkezdése után is az ülésterembe léphetnek.” 

 
17. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következők lépnek:  
 
„(2) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a vagyonával való 
rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat 



3 
 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét 
sértené.” 
 
18. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek:  
 
„(3) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti.  A polgármesteri és az 
alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester és az alpolgármester 
tartós akadályoztatása esetében a legidősebb képviselő hívja össze a képviselő-testületet, és 
vezeti a képviselő-testület ülését.„ 
 
19. § A Rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következők lépnek:  
 
(4) A közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos ügyek tárgyalására a közös hivatalt 

fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülést tartanak, melynek szabályait 
az SzMSz 5. számú függelékét képező közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás tartalmazza.”    

 
 
20. § A 9. szakaszt megelőző alcím a következők szerint módosul:  
 

„8. Az előterjesztés” 
 
21. § A 9. § (3) bekezdésének b) pontja a következők szerint változik:  
 
„b) A második rész az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot tartalmazza a 

végrehajtásért felelősök megnevezésével és a határidők megjelölésével. A polgármester – 
különleges szakértelmet igénylő ügyekben – szakértőt is felkérhet az előterjesztés és a 
döntési javaslat összeállítására. Az előterjesztést – törvényességi szempontból – ilyenkor 
is a jegyző észrevételezi.” 

 
22. § A 10. szakasz alcíme a 9. sorszámot kapja a következők szerint: 
 

„9. A vita, a szavazás” 
 
23. § A 11. § (2) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„(2) Az ülésen elsősorban a képviselőknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak van 
felszólalási joguk. Az ülésen megjelent állampolgárok a napirendhez kapcsolódva akkor 
tehetnek fel kérdést és szólhatnak hozzá, ha erre a levezető elnök engedélyt ad. Amennyiben a 
levezető elnök nem ad engedélyt, akkor a képviselő-testület bármely tagjának indítványára a 
képviselő-testület ügyrendi döntést hoz a kérdés, hozzászólás engedélyezése ügyében.” 
 
24.§ A 11. § (8) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
 „(8) A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok 

törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.  A határozathozatal előtt ugyancsak kaphat 
még szót az érintett bizottság elnöke vagy tagja. Ennek időtartama 2 perc lehet.” 
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25.§ A 11. § (11) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„(11) A javaslat elfogadásához a jelenlevő települési képviselők több mint a felének igen 

szavazata szükséges.”  
 
26.§ A 11. § (13) bekezdése a következők szerint módosul: 
  
„(13) Minősített többség szükséges az Mötv. 50. §-ban meghatározott ügyekben hozott 
döntések esetében, továbbá  
 
 a) a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához, 
 b) a polgármester elleni kereset benyújtásához, 
 c) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához, 
 d) az önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezéséhez, 
 e) hitelfelvételhez, 
 f) a testületi hatáskörök átruházásához, 
 g) helyi népszavazás kiírásához. 
 
A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének (legalább 4 
képviselő) egybehangzó szavazata szükséges.” 
 
27. § A 11. § (15)-(17) bekezdései helyébe a következők lépnek: 
 
 
„(15) Az önkormányzat nem él az Mötv. 48. § (3) bekezdésében rögzített azon lehetőséggel, 
hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban saját hatáskörben név szerinti szavazást 
igénylő ügyeket határozzon meg.  
 
 
(16) Az Mötv. 48. § (3) bekezdése szerinti név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC 

sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik nevük elhangzásakor "igen", "nem" vagy 
"tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak, melyet egy erről készült nyilatkozatban rögzíteni 
kell.  

 
(17) A nyilatkozaton szerepeltetni kell az ülés napját, helyszínét, valamint azt, hogy a 
szavazás melyik javaslatra vonatkozott. A képviselő a szavazatát a nyilatkozaton aláírásával 
hitelesíti.” 
 
28. § A 12. szakasz alcíme a 10. sorszámot kapja a következők szerint: 
 

„10. Kérdés, interpelláció” 
 
29. § A 12. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő lép:   „c) a jegyzőtől” 
 
30. § A 12. § (6) bekezdése helyébe a következők lépnek: 
 
„(6) A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az 
előterjesztő nyilatkozik, majd vita nélkül a testület dönt az elfogadásáról. Az interpellációkról 
a jegyző nyilvántartást vezet.” 
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31. § A 13. szakasz alcíme a 11. sorszámot kapja a következők szerint: 
 

„11. A tanácskozás rendjének fenntartása” 
 
32. § A Rendelet kiegészül a következő 12. számú alcímmel és az azt követő 13/A. 
szakasszal:  
 

„12. Az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok 
 
13/A. § (1) Az önkormányzati képviselő köteles  
 
a) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók 
bizalmára  
b) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti és magántitkot megőrizni  
c) előzetesen bejelenteni, ha a testület ülésén nem tud részt venni, illetőleg ha egyéb 
megbízatásának teljesítése akadályba ütközik  
d) az önkormányzati döntések  hozatalánál személyes érintettségét bejelenteni 
 
(2)  Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott, a személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja a képviselő-testület - A 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (2) bekezdése figyelembevételével - a 
képviselő tiszteletdíját, illetve természetbeni juttatását 4 hónapra 20 %-kal csökkenti, 
polgármester esetében 1 havi illetményét 10 %-kal csökkenti  
 
(3) A (2) bekezdés szerinti csökkentésről a képviselő-testület határozatot hoz. „ 
 
33. § A Rendelet 14. szakaszát megelőző alcíme a 13. sorszámot kapta a következők szerint:   
 

„13. A jegyzőkönyv” 
 
34. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
„14. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek  az Mötv. 52. 
§-ában meghatározott tartalmi elemeken túl mást nem kell tartalmaznia.  
 
(2) A testületi ülésről 2 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. Ebből: 
 
 a) az eredeti példányt a jegyző kezeli, évente kötetbe kötteti és őrzi. 
 b) a másodpéldányt megküldi 15 napon belül a megyei Kormányhivatal vezetőjének 
 
(3) A képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást mellékelni kell a 

jegyzőkönyvhöz. 
 A jegyző a jogszabálysértésre vonatkozó észrevételét – a felterjesztéskor – ugyancsak 

csatolja a jegyzőkönyvhöz. 
 
(4)  A jegyzőkönyv elkészítése hangfelvétel készítésével segíthető. A testületi ülésről készített 

hangfelvétel nem sokszorosítható. 
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(5)  A képviselő-testület ülésén az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyv készítéséhez szükséges 
hangfelvételen felül egyéb hangfelvétel kizárólag valamennyi jelenlévő hozzájárulásával 
készíthető.” 

 
 
35. § A Rendelet kiegészül a következő 14. számú alcímmel és az azt követő 14/A. 
szakasszal:  
 

„14. Az önkormányzati határozat és rendelet jelölése 
 
14/A § (1) A képviselő-testület döntései  
 

a) a határozat,  
b) a rendelet.  

 
(2) A képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – 

folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: 
 Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete sorszám/év. (hó, nap) 

határozat. 
 
(3)  A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó 

szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy 
megnevezését.  

 
(4) A képviselő-testület számozott határozat nélkül dönt  
 

a) a napirend meghatározásáról,  
b) az ügyrendi kérdésekről,  
c) a képviselői kérdésre adott válasz elfogadásáról, 
d) az interpellációra adott válasz elfogadásáról. 
 

(5) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi 
sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet 
kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). A rendeletek jelölése a következő 
formában történik: Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
sorszám/év. (hó. nap.) önkormányzati rendelete a ...........................................-ról” 

 
36. § A Rendelet 15. szakaszát megelőző alcíme a 15. sorszámot kapta a következők szerint:   
 

„15. Az önkormányzati rendeletalkotás” 
 
37. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
„15. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:  
 

a) a képviselő-testület bizottságai  
b) képviselők  
c) polgármester, alpolgármesterek, jegyző  

            d) nemzetiségi önkormányzat testülete. 
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 (2) A tervezetet a közös önkormányzati hivatal tárgy szerint érintett munkatársai készítik 
el. Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes önkormányzati 
bizottság, ideiglenes bizottság vagy külső szakértő is. A közös önkormányzati hivatal 
akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet ideiglenes bizottság, 
illetőleg szakértő készíti el. 

  
 (3) Az önkormányzati rendeletet 30 nap időtartamra az önkormányzat hirdetőtábláján ki 

kell függeszteni.  
 

(4) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg, melyet a polgármester és a 
jegyző ír alá.  

 
(5) Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és hatályosulásáról, szükség szerinti 
felülvizsgálatáról és a szükséges módosító indítványok előterjesztéséről a jegyző 
gondoskodik. A jegyző köteles a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét naprakész 
állapotban vezetni.”  

 
38. § A Rendelet 16. §-a és az azt megelőző alcíme helyébe a következők lépnek: 
 

„16. Az önkormányzat szervei 

16. § A Képviselő-testület szervei:  

  a) a képviselő-testület bizottságai,  

  b) a polgármester, 

  c) a közös önkormányzati hivatal,  

  d) a jegyző, 
  e) a társulás.” 

 
39. § A Rendelet 17. szakaszát megelőző alcím helyébe a következők lépnek: 

 
„17. A képviselő-testület bizottságai„ 

 
40. § A Rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következők lépnek:  
 
„(4) A bizottság a belső működési szabályait - az Mötv. és az SZMSZ keretei között - maga 

állapítja meg.„ 
 
41. § A Rendelet 18. § (6) bekezdése helyébe a következők lépnek:  
 
„(6) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját 

személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A 
kizárásról a bizottság dönt.” 

 
42. § A Rendelet 18. § (10) bekezdése helyébe a következők lépnek:  
 
 „(10) A jegyzőkönyv másodpéldányát a jegyző köteles 15 napon belül megküldeni a  

Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének.” 
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43. § A 19. szakaszt megelőző alcím a következőkre változik:  
 

„18. A polgármester és az alpolgármester” 
 

44. § A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következők lépnek:  
 
„(1) A polgármester főállású tisztségviselő.” 
 
45. § A Rendelet 20. § (1) és (4) bekezdései helyébe a következők lépnek:  
 
„(1) A képviselő-testület – saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a 
polgármester  helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ. 
 
(4) Az alpolgármester feladatait és munkarendjét a polgármester határozza meg.”  
 
46. § A Rendelet 21. szakasza és az azt megelőző alcím a következők szerint módosul:  
 
 

„19. A Közös Önkormányzati Hivatal 
 

 
21. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése, 
további feladatokat az Mötv. 67. § b) pontja alapján polgármester is meghatároz. A Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. 
A Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a Hivatal szervezeti és 
működési szabályzata tartalmazza.  
 
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, 
valamint ügyfélfogadási rendjét - az Mötv. 67. § d) pontja és a 85. § (6), (9) bekezdése pontja 
figyelembe vételével - a Képviselő-testületek határozattal fogadják el.”  
 
47. § A Rendelet 22. szakaszát megelőző alcím és a 22-23. szakaszok a következők szerint 
módosulnak:  
 

„20. A jegyző 
 

22. § (1) A jegyző jogállására az Mötv. 81. § (1) bekezdését kell alkalmazni.  
 
(2) A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai  
a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő 
jogszabályokról, azok változásairól,  
b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok 
változásairól,  
c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,  
d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését.  
e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-
nyilvántartás formájában,  
f) a bizottság döntéseiről határozat-nyilvántartást vezet,  
g) rendszeresen áttekinti az képviselő-testületi rendeletek felsőbbrendű jogszabályokkal való 
harmonizálását, ha jogszabálysértést tapasztal, írásban tájékoztatja a polgármestert,  
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h) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő 
foglalásáról.  
 
(2) A jegyző gondoskodik a rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.  
Kihirdetési mód: az önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezés.  
Közzétételi mód: az önkormányzat honlapján történő megjelenítés.  
 
(3) A jegyző kinevezése a Mötv. 83. § b) pontja alapján történik. A jegyző felett az egyéb 
munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó szabályokat a közös hivatal létrehozásáról és 
fenntartásáról szóló megállapodás tartalmazza. 
 
23. § A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén, a 
tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat 
hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármesterek a Közös Önkormányzati 
Hivatal olyan köztisztviselőjét bízzák meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek 
megfelel. Ha a Közös Önkormányzati Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más 
önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, vagy Közös Önkormányzati Hivatalának jegyzőjét 
bízzák meg.”  

 
48. § A 24. szakaszt megelőző alcím a számozása a következők szerint változik: 
 

„21. Társulások” 
 

49. § A Rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek:  
 

„(3) Az önkormányzat társulásainak felsorolását a 6. függelék tartalmazza.” 
 

50. § A Rendelet 25. szakaszát megelőző alcím és a 25-26. szakaszok a következők szerint 
változnak:   
 

„22. Nemzetiségi önkormányzatok 
 

25. § (1) Az Önkormányzat együttműködik – a nemzetiségek közösségi jogai 
érvényesülésének elősegítése érdekében – a közvetlenül választott Lovászpatona Község 
Német Nemzetiségi Önkormányzatával és Lovászpatona Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával. 
 
(2) A nemzetiségi önkormányzatok költségvetése nem része a helyi önkormányzat 
költségvetésének, arról a nemzetiségi önkormányzat testülete saját határozatával dönt. A 
nemzetiségi önkormányzat költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá. 
 
26. § Lovászpatona Község Önkormányzata a Lovászpatona Község Német Nemzetiségi 
Önkormányzatával és Lovászpatona Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 
megállapodás alapján biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges 
feltételeket az alábbiak szerint: 
 
a) Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább 
16 órában az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt helyiséget biztosít, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülések 
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megtartására, ügyfélfogadásra a lovászpatonai Községháza nagytermét ügyfélfogadási időben 
használhatja.  
 
b) Közcélú rendezvények- közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi nap - megtartása 
érdekében a nemzetiségi önkormányzat igényelheti, hogy a helyi önkormányzat bocsásson a 
rendelkezésére e célra alkalmas helyiséget. 
 
c) a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket biztosítása; 
 
d) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása); 
 
e) a testületi döntések előkészítése, a testületi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, 
sokszorosítási, postázási feladatokat ellátása.” 
 
51. § A Rendelet 27. szakaszát megelőző alcím és a 27. § (1) és (4) bekezdései a következők 
szerint módosultak:  
 

„23. A közmeghallgatás és a falugyűlés 
 
 

(1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása és a 
fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából eseti jelleggel falugyűlést tart. A 
falugyűlés meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályait kell alkalmazni.  
 
 
(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a 

képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok.  
 A jegyzőkönyv összeállításáról a jegyző gondoskodik. 
 A képviselő-testületnek a közmeghallgatáson is határozatképesnek kell lennie.” 
 
52. § A Rendelet 28. Szakaszát megelőző fejezet és alcím számozása a következők szerint 
változik:  
 

„III. fejezet 
Az önkormányzat gazdasági alapjai 

 
24. Az önkormányzat vagyona” 

 
53. § A Rendelet 28. § (5) bekezdése a következők szerint változik: 
 
„(5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget csak a polgármester vagy az általa megbízott 

személy vállalhat. Ennek ellenjegyzésére a jegyző vagy annak meghatalmazottja 
jogosult.”  

 
54. § Az 29. szakaszt megelőző alcím számozása a következők szerint változik:   

 
„25. Az önkormányzat költségvetése” 
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55. § A Rendelet 29. § (3) bekezdése a következők szerint változik:  
 
„(3)  A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, s a polgármester terjeszti a 

képviselő-testület elé.” 
 
56. § A 30. szakaszt megelőző alcím számozása a következők szerint változik:   
 

„26. Az önkormányzat gazdálkodása” 
 
57.  § A Rendelet 30. § (1) bekezdése a következők szerint változik:  
 
„(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a közös önkormányzati hivatal látja el.” 
 
58. § A Rendelet 31. § (3) bekezdése a következők szerint változik:  
 
„(3) A képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.” 
 
59.  § A Rendelet 32. szakaszát megelőző alcím a következők szerint változik:  
 

„27.  Záró rendelkezések” 
 
60. § A Rendelet 32. § (2) bekezdése a következők szerint változik:  
 
„(2) Az SZMSZ függelékeinek folyamatos vezetéséről, kiegészítéséről a jegyző 

gondoskodik.” 
 
61. Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
62. § Hatályát veszti az 5. § (2) bekezdése, 7. § (6) bekezdése, 8. §,10. §, 11.§ (10), (18), (19), 

(21), (22) bekezdései, 12. § (7) bekezdése, 19. § (5) és (6) bekezdése, 30.  § (2) és (3) 
bekezdése és a 32. § (3) bekezdése, továbbá a 18. szakaszt és a 20. szakaszt megelőző 
alcím. 

 
 
 
 
 
                          Pintér Imre     Horváth Mária   

             polgármester            jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésre került 2013. szeptember 27. napján  
 
 
 
         Horváth Mária   
              jegyző 


