
Abasár Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XII. 08.) rendelet
módosításáról

Abasár  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében
meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  d)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A  Képviselőtestület  és  szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  16/2010.  (XII.  08.)
rendelet (a továbbiakban: R.) „Bevezető” megnevezésű része hatályát veszti. A hivatkozott rész Abasár
Község legfontosabb adatai megnevezésű 4. függelékként képezi a R. részét.

2.§

Hatályát veszti a R. 2. §a, helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Abasár Községi Önkormányzat
(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe: 3261 Abasár, Fő tér 1.
(3)  Az  önkormányzati  jogok  gyakorlására  feljogosított  szervezet:  Abasár  Községi  Önkormányzat

Képviselőtestülete
(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Abasár község közigazgatási területe.”

3.§

Hatályát veszti  a R. 3. §  (4)(5) bekezdése,  a hivatkozott  rendelkezések a R. 4.  függelékének  részét
képezi.

4.§

(1)  Hatályát  veszti  a  R.  6.  §  (1)  bekezdésében  „az  általános  iskolai  oktatásról  és  nevelésről”
szövegrész.

(2) Hatályát  veszti  a R.  6.  §  (2)  bekezdésében  az  „óvodai  és  általános  iskolai  nevelés  és  oktatás”,
„helyi  lakásfenntartási  támogatás”  és  az  „egészséges  ivóvízellátás  keretében  gondoskodik  az
ivóvízhálózat üzemeltetéséről” szövegrész.

(3) A R. 6. § (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

„ idősek nappali ellátása
 családi napközi
 intézményfenntartó társulás működtetése
 az abasári általános iskolába járó diákok síelésének támogatása
 az abasári óvodába járó gyermekek úszásának és síelésének támogatása.”

5.§

(1)  A  R.  7.  §  (1)  bekezdésében  „A  képviselőtestület  egyes  hatásköreit  a  polgármesterre,  a
bizottságaira,  a  törvényben  meghatározottak  szerint  társulására  ruházhatja.”  szövegrész  helyébe „A
képviselőtestület  egyes  hatásköreit  a  polgármesterre,  a  bizottságaira,  a  jegyzőre,  a  törvényben
meghatározottak szerint társulására ruházhatja.” szövegrész lép.

(2)  Hatályát  veszti  a  R.  7.  §  (5)  bekezdés  m)  pontjában  az  „az  Ötv.  33/A.  §  (2)  bekezdésének  b)
pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés” szövegrész.



(3) A R. 7. §a a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(6) A képviselőtestület szervei:
a) a polgármester, alpolgármester,
b) a képviselőtestület bizottsága,
c) a jegyző,
d) a Polgármesteri Hivatal,
e) a társulás.

(7) Az Abasár Községi Önkormányzat Képviselőtestület Hivatalának (Abasári Polgármesteri Hivatal)
Ügyrendje jelen rendelet 1. mellékletét képezi.”

6.§

A R. 9. §a a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6) Évente legalább 6 alkalommal kell munkaterv szerinti ülést tartani.”

7.§

Hatályát veszti a R. 25. § (3) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  polgármesteri  és  a  képviselőtestület  tagjaiból  választott  alpolgármesteri  tisztség  egyidejű
betöltetlensége,  vagy  a  polgármester  és  a  képviselőtestület  tagjaiból  választott  alpolgármester  tartós
akadályoztatása esetében a polgármester által  felhatalmazott bizottság elnöke hívja össze a képviselő
testületet, és vezeti a képviselőtestület ülését.”

8.§

Hatályát veszti a R. 26. § (1) bekezdésének első mondata, helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli  ülést  össze  kell  hívni  az Mötv.  44.  §ban meghatározott  esetben,  ha a polgármester
megítélése  szerint  a  képviselőtestület  összehívására  van  szükség,  illetve  ha  azt  más  szervek
kezdeményezik.”

9. §

A R. 52. §a a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott, a személyes érintettségre
vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a határozathozatalt meg kell ismételni, amennyiben a
képviselőtestület   miután a  képviselőtestület  tudomást  szerzett  az  érintettségről    úgy dönt,  hogy az
érintett képviselőt kizárja a döntéshozatalból.”

10.§

A. R. 69. §a a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5) A képviselőtestület bizottságának nem képviselő tagja a települési képviselőhöz hasonló módon
és szabályok szerint köteles eleget tenni vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.”

11.§

Hatályát veszti a R. 74. § (3)(5) bekezdése, helyébe a következő rendelkezések lépnek:



„(3) A bizottságok feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza.

(4)  Az  SZMSZ  3. melléklete  tartalmazza  azoknak  az  előterjesztéseknek  a  körét,  amelyet  a  bizottság
nyújt be, az SZMSZ 4. melléklete azoknak az előterjesztéseknek a körét  tartalmazza, amely a bizottság
állásfoglalásával nyújtható be.

(5)  Az  SZMSZ  5.  melléklete  tartalmazza  a  bizottságokra,  6.  melléklete  a  polgármesterre  átruházott
hatásköröket.”

12. §

(1)  A  R.  86.  §  (1)  bekezdésében  „A  Képviselőtestület  –  pályázat  alapján  –  a  jogszabályban
megállapított  képesítési  követelményeknek  jegyzőt  nevez  ki.”  szövegrész  helyébe  a  „A  jegyző
kinevezésére a Mötv. 82. § (1) bekezdését kell alkalmazni.”

(2) A R. 86. §a a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége,
illetve  akadályoztatása  kezdő  időpontjától  számított  legfeljebb  hat  hónap  időtartamra  a  jegyzői
feladatok  ellátására  a  polgármester  a  polgármesteri  hivatal  olyan  köztisztviselőjét  bízza  meg,  aki  a
képesítési  és  alkalmazási  feltételeknek  megfelel.  Ha  a  polgármesteri  hivatalban  ilyen  köztisztviselő
nincs,  akkor  a  kormányhivatal  vezetője  más  önkormányzat  polgármesteri  hivatalának,  vagy  közös
önkormányzati hivatalának jegyzőjét bízza meg a feladat ellátásával.”

13.§

Hatályát veszti a R. 90. § (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati  funkciók szerinti besorolását  jelen rendelet
7. melléklete tartalmazza.”

14.§

Hatályát  veszti  a R.  92.  §  (2)  bekezdése,  és  egyidejűleg  a  következő bekezdések  számozása  eggyel
csökken.

15.§

(1) Hatályát veszti a R. 93. § (4) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A belső  ellenőr a  költségvetési  szerbek belső  kontrollrendszeréről  és belső  ellenőrzéséről  szóló
370/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  2526.  §ában  meghatározott  jogokat  és  kötelezettségeket
gyakorolja.”

(2) Hatályát veszti a R. 94. § (1) bekezdésében a „193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelettel összhangban”
szövegrész, helyébe a „370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban” szövegrész lép.

16.§

(1) Hatályát veszti a R. IX. rész és 95. § címében a „népi kezdeményezés” szövegrész.

(2) Hatályát  veszti  a R.  95.  §  (1)  bekezdésében „az Ötv.  46.  §  (1)  bekezdésének  a)d)  pontjaiban”
szövegrész, helyébe „a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben” szövegrész lép.



(3)  Hatályát  veszti  a  R.  95.  §  (2)  bekezdésében  „az  Ötv.  46.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott”
szövegrész,  helyébe  a  „a  népszavazás  kezdeményezéséről,  az  európai  polgári  kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben meghatározott” szövegrész
lép.

(4) Hatályát veszti a R. 97. §a.

(5) Hatályát veszti a R. 98. §ában a „és a népi kezdeményezésre” szövegrész.

(6) Hatályát  veszti  a  R.  98.  §ában  a „választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény”,  helyébe  a
„választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény” szövegrész lép.

(7) Hatályát veszti a R. 98. §ában „az 1990. évi LXV. törvény 4550. §ait”, helyébe „a népszavazás
kezdeményezéséről,  az  európai  polgári  kezdeményezésről,  valamint  a  népszavazási  eljárásról  szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit” szövegrész lép.

17. §

(1) Hatályát veszti a R. 1. melléklet I/1. pontjában az „Abasár Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal” szövegrész, helyébe az „Abasári Polgármesteri Hivatal” szövegrész lép.

(2) A R. 1. melléklet  I/3. pontjában az  „1  fő gazdaságipénzügyi előadó”  szövegrész helyébe „2  fő
pénzügyi  ügyintéző”  szövegrész,  az „1  fő  gyámügyiigazgatási  előadó”  szövegrész  helyébe  az  „1  fő
szociális ügyintéző” szövegrész, a „2 fő műszaki előadó” szövegrész helyébe az „1 fő műszaki előadó”
szövegrész lép, továbbá kiegészül a „0,5 fő jogiügyviteli ügyintéző” szövegrésszel.

(3)  Hatályát  veszti  a  R.  III./2.  pontjában  a  jegyző  távolléte  és  akadályoztatása  esetén  szabályozott
kiadmányozási  jogkörök  azzal,  hogy  helyébe  „A  jegyző  távolléte  és  akadályoztatása  esetén  a
kiadmányozási  jogkörök  szabályozását  a  Polgármesteri  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata
tartalmazza.” szövegrész lép.

(4) Hatályát veszti a R. III./8. pontjában „a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 22/A.
§a szerint” szövegrész, helyébe „a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján” szövegrész lép.

18. §

E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

                        Dr. Lénártné Benei Anikó sk.                                       Dr. Zahorán Anita sk.
                                 polgármester                                                              jegyző

A rendelet kihirdetve.
Abasár, 2014. augusztus 28.

Dr. Zahorán Anita sk.
jegyző


