
Abasár Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

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:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzat elnevezése

1. §

(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.
(5)  Abasár község fontosabb adatait az 1. függelék tartalmazza.

2. Az önkormányzat jelképei

2. §

(1)              Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.
(2)              Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet állapítja

meg.
(3) Az önkormányzat hivatalos bélyegzője,  illetve pecsétnyomója kör alakú, közepén Abasár

község  címere  látható,  körfeliratát  pedig  „Abasár  Község  Önkormányzatának  Képviselő
testülete” képezi.

3. Önkormányzati kitüntetés adományozása

3. §

1. A község önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő
érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és
cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, díszpolgári
címet alapított.

2. A község „díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki
valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig
országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a
település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként
köztiszteletben áll.

3. A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett vagy tárgyjutalom jár.
4. A tárgyjutalom összegét a képviselőtestület az adományozással egyidőben állapítja meg.
5. A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a
kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik:

a. az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek szerint ezeken
megkülönböztetett hely illeti meg,



b. díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti intézményét, valamint ilyen
jellegű rendezvényeit,

c. elhalálozása esetén  családja beleegyezésével  az önkormányzat saját halottjának tekinti.

6. Az elismerésben részesített személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik
az (5) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.

7. Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetéséből kell
biztosítani.

8. A díszpolgári cím adományozását jogosultak kezdeményezni:

a. a polgármester
b. a települési képviselő
c. a képviselőtestület bizottsága
d. a település lakosságának 25 %a.

9. A díszpolgári cím átadása az augusztus 20.i falunap alkalmával rendezett ünnepségen történhet.
10. Az elismerés odaítélése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
11. A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az adományozást határozat

formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni.
12. Évente maximálisan 1 db egyéni és 1 db csoportos cím adható ki.
13. A díszoklevél tartalmazza:

a. az adományozó megjelölését,
b. a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,
c. az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
d. az adományozás keltét,
e. a polgármester és a jegyző aláírását,
f. a képviselőtestület pecsétjét.

14. A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával, díszes kivitelű
albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.

15. Az emlékplakett alapja egy 9 cm átmérőjű bronzérem, közepén Abasár község címere helyezkedik el, a
címer fölötti peremen a „Abasár község Díszpolgára” felirat található, a címer alatti peremen az
adományozás éve olvasható és az, hogy egyéni vagy csoportos díjról vane szó.

16. A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.
17. Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok

4. §

(1)  Abasár  Község  Önkormányzata  hazai  kapcsolatai  keretében  együttműködik  különösen  az
önkormányzatok  szövetségeivel, Gyöngyös Körzete Többcélú Társulás Tanácsával,  a  járáshoz  tartozó
önkormányzatokkal,  a  civil  szervezetekkel,  az  Önkormányzatok  Mátrai  Szövetségével  (ÖMSZ),
valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ).
(2) Abasár község testvér községei:

az erdélyi KászonAltíz,
az osztrák SeefeldKadolz.

(3) Abasár község barátságiegyüttműködési megállapodáson alapuló kapcsolatai:

cseh Dobsice
cseh Jaroslavice
Neszmély



településekkel.

4. Önkormányzati kiadvány

5. §

Az  önkormányzat  időszakosan  megjelenő  kiadványa  az  Abasári  Hírek.  Szerkeszti  a  képviselő
testület, felelős kiadója a polgármester.

5. Az önkormányzat képviselőtestülete

6. §

A  települési  képviselők  száma  a  polgármesterrel  együtt  7  fő.  A  képviselőtestület  névsorát  a  2.
függelék tartalmazza.

II. Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre

1. Feladatok

7. §

Az  önkormányzat Magyarország  helyi  önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a
továbbiakban: Mötv.) 13. §  (1) bekezdésében meghatározottak alapján az alábbi helyi közügyek és
helyi önkormányzati feladatok ellátásáról az ott megjelölt módon gondoskodik:

a)    településfejlesztés,  településrendezés:  Az  önkormányzat  pénzügyi  lehetőségei
függvényében  vállalkozási  szerződések  megkötésével,  a  település  rendezési  tervének
folyamatos  karbantartásával  biztosítja,  az  Abasári  Nonprofit  Településüzemeltetési  és
Fejlesztési Kft. hatékony közreműködésével.
b)    településüzemeltetés:  Az  önkormányzat  tulajdonát  képező  temető  fenntartásáról  az

Abasári  Nonprofit  Településüzemeltetési  és  Fejlesztési  Kft.  gondoskodik.  A  község
közvilágítását szerződés alapján ÉMÁSZ Nyrt. biztosítja. A kéményseprői szolgáltatást a Heves
Megyei TŰZKÉV Kft. látja el. A helyi közutak és tartozékaik kialakítása, és fenntartása, a helyi
közparkok  kialakítása  és  fenntartása  feladatkört  a  pénzügyi  lehetőségei  függvényében
vállalkozási  szerződések  megkötésével,  valamint  közfoglalkoztatottak  alkalmazásával  oldja
meg az önkormányzat. A  településüzemeltetési  feladatokban kiemelt  szerepet kap az Abasári
Nonprofit Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft.
c)   közterületek,  valamint  az  önkormányzat  tulajdonában álló  közintézmények  elnevezése:  a

képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
d)  egészségügyi alapellátás: vállalkozási formában működő két háziorvosi szolgálattal és egy

fogorvosi  szolgálattal  kötött  szerződés,  valamint  a  védőnői  szolgálat  önkormányzati
fenntartásban történő működtetésével biztosítja.
e)  környezetegészségügy: közfoglalkoztatottak alkalmazásával látja el.
f)      óvodai  ellátás:  KINOKI  Napköziotthonos  Óvoda  (3261  Abasár,  Múzeum  út  25.)

fenntartásával látja el.
g)  kulturális szolgáltatás: Dr. Hanák Kolos Közösségi Ház és Könyvtár (3261 Abasár Iskola

út 11.) és a Saári Közösségi Ház  IKSZT (3261 Abasár, Iskola út 36.) fenntartásával biztosítja
a szolgáltatást.
h)    szociális,  gyermekjóléti  szolgáltatások  és  ellátások:  Abasári  Szociális  és  Gyermekjóléti

Intézményfenntartó Társulás tagjaként végzi a feladatellátást.
i)   lakás és helyiséggazdálkodás: Abasári Polgármesteri Hivatal útján.



j)      a  területén  hajléktalanná  vált  személyek  ellátásának  és  rehabilitációjának,  valamint  a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás
tagjaként gondoskodik a feladatellátásról.
k)    helyi  környezet  és  természetvédelem,  vízgazdálkodás,  vízkárelhárítás:  vállalkozási

szerződés megkötésével  külső  szakemberekkel,  illetve  az Abavizép Kftn  és  a  Polgármesteri
Hivatalon keresztül.
l)   honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás: Polgármesteri

Hivatal útján.
m) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok: Polgármesteri

Hivatalon és a turizmussal, borászati tevékenységgel foglalkozó helyi szervezeteken keresztül.
n)  a kistermelők, őstermelők számára: jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési

lehetőségeinek  biztosítása,  ideértve  a  hétvégi  árusítás  lehetőségét  is,  Abasár  Piac  téren  a
közterületen kialakított árusító hely igénybevétele lehetőségének biztosításával.
o)    sport,  ifjúsági  ügyek:  az  Abasári  Sportegyesület,  illetve  az  ezzel  foglalkozó  civil

szervezetek pénzügyi támogatásával.
p)    nemzetiségi  ügyek:  az  önkormányzat  együttműködik  a  területi  nemzetiségi

önkormányzattal.
q)  közreműködés a település közbiztonságának biztosításában: Abasári Polgárőrség pénzügyi

támogatásával, általuk használt önkormányzati tulajdonban lévő épület működtetésével, illetve
a mezőőri szolgálat fenntartásával.
r)      hulladékgazdálkodás:  a  települési  szilárd  hulladék  heti  rendszeres  összegyűjtését,

elszállítását  és  ártalmatlanítása  vállalkozói  szerződés  alapján  az  AVE  Gyöngyösi
Hulladékkezelő Kft.
s)      víziközműszolgáltatás  (víz,  szennyvíz):  az  Északmagyarországi  Regionális  Vízművek

Zrtvel kötött szerződés alapján.

8. §

(1)   Az önkormányzat önként vállalt feladatként

a. biztosítja az idősek bentlakásos ellátását idősek bentlakásos otthonának az Abasári Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagjaként történő működtetésével,

b. biztosítja az idősek nappali ellátását,
c. működteti a családi napközit, illetve az egységes óvodabölcsőde kialakítására törekszik,
d. intézményfenntartó társulást működtet,
e. támogatja az abasári általános iskolába járó diákok síelését,
f. támogatja az abasári óvodába járó gyermekek úszásának és síelését,
g. 100 %os önkormányzati tulajdonnal rendelkező gazdasági társaságot hozott létre és tart fenn (Abasári
Nonprofit Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft, Abavizép Kft., Abaproject Company Kft.),

h. szociális szövetkezet (Abavidék Szociális Szövetkezet) alapításában és működtetésében vesz részt,
i. községfejlesztő vállalkozásban vesz részt,
j. törekszik a gazdaságszervező erejének érvényesítésére, ezen belül a közfoglalkoztatásba történő
bekapcsolódás más településekkel összefogásban (Startközmunkaprogramban történő részvétel)

k. támogatja a turisztikai fejlesztéseket,
l. anyagi lehetőségei függvényében támogatja a községben működő civil szervezeteket és kulturális
csoportokat, községi hagyományőrző és egyéb rendezvényeket,

m. ápolja a külföldi testvér és partner települési kapcsolatokat.

(2)  Az  Önkormányzat  alaptevékenységének  kormányzati  funkciók  szerinti  besorolását  jelen
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3)  Az  önszerveződő  közösségek  és  a  községben  működő  civil  szervezeteket  és  kulturális

csoportok felsorolását a 3. függelék tartalmazza.

2. Hatáskörök

9. §



A  képviselőtestület  egyes  hatásköreit  a  polgármesterre,  a  bizottságára,  a  jegyzőre,  a  társulására  az
Mötv.  41.  §  (4)–(5)  bekezdése  alapján  átruházhatja.  A  képviselőtestület  átruházott  hatásköreit  a  2.
melléklet tartalmazza.

10. §

Az Mötv.42. §ában felsoroltakon kívül a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás,
b) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.

III. Fejezet

A képviselőtestület működése

1. A képviselőtestület ülései

11. §

A képviselőtestület munkaterv szerinti ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.

12. §

(1)   Évente legalább 6 alkalommal kell munkaterv szerinti ülést tartani.
(2)     A képviselőtestület adott évi  rendes üléseinek számát és  időpontját a képviselőtestület

által  határozattal  elfogadott  éves  munkaterv  tartalmazza.  Az  éves  munkatervben  az  (1)
bekezdésben meghatározott ülésszámtól több ülés is összehívható.
(3)      A  munkatervet  legkésőbb  minden  év  november  30éig  a  polgármester  terjeszti  a

képviselőtestület elé.

13. §

A munkaterv tartalmazza
a) a testületi ülések és a közmeghallgatás időpontját,
b) az adott ülésen tárgyalandó témákat,
c) a napirend előadóinak megnevezését, akik felelősek az előterjesztés elkészítéséért,
e) szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget.

2. A képviselőtestületi ülések összehívása

14. §

(1)     A képviselőtestület ülését a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester –
az  elfogadott  éves  munkatervben  meghatározottak  szerint,  vagy  rendkívüli  ülés  esetén  hívja
össze és vezeti.
(2)          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 képviselőtestületet, és vezeti a képviselőtestület ülését.
(3)          A  képviselőtestület  ülését  –  főszabályként  –  az  önkormányzat  székhelyére  kell

összehívni.
(4)          Amennyiben  a  tárgyalandó  napirend  vagy  más  körülmény  indokolja,  a  képviselő

testület ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni.

15. §



1. A képviselőtestület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.

(2)     A meghívónak tartalmaznia kell
a) az ülés helyét,
b) az ülés időpontját,
c) a napirendeket,
d) a napirendek előterjesztőjét és előadóit,
e) a képviselőtestület ülése összehívójának megnevezését.

(3)         A meghívóhoz mellékelni kell a  jegyző által  törvényességi szempontból megvizsgált
előterjesztéseket.
(4)     Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e

tevékenységébe  szükség  szerint  bevonja  a  polgármesteri  hivatal  tárgy  szerinti  illetékes
ügyintézőit, valamint külső szakértőt.
(5)          A  meghívóhoz  csatolni  kell  a  képviselőtestületi  ülés  előterjesztését  és  határozati

javaslatait és egyéb anyagait a települési képviselők és a 15. § (2) bekezdésben meghatározott
meghívottak számára.
(6)     A napirend előadójának, az önkormányzati intézmény vezetőjének és az önkormányzati

társulás képviselőjének meghívójához mellékelni kell a napirendet, az  intézményt, valamint a
társulás szervezetét, működését érintő, nem általa készített írásos anyagot.
(7)     A munkaterv szerinti testületi ülés meghívóját és az írásos előterjesztéseket a képviselő

testületi ülés időpontja előtt 5 nappal ki kell küldeni.

16. §

1. Rendkívüli ülést össze kell hívni az Mötv. 44. §ban meghatározott esetben, illetve ha a polgármester
megítélése szerint a képviselőtestület összehívására van szükség.

2. A rendkívüli ülésre szóló meghívót – amennyiben az rendelkezésre áll, az írásbeli előterjesztéssel
együtt – lehetőség szerint az ülés előtt legalább 24 órával előbb ki kell kézbesíteni.

3. Az előre nem tervezhető és sürgős döntést igénylő ügyekben a polgármester szóbeli meghívással,
telefonon keresztül vagy elektronikus levél útján is összehívhatja a képviselőtestületet, illetve utóbbi
esetben tarthat ülést.

4. Amennyiben valamely napirend rendkívüli módon – a felmerült szoros határidő, az önkormányzat
halasztást nem tűrő érdeke, vagy más különösen nyomós indok miatt – nem terjeszthető elő és az csak
ülésen adható át a képviselőtestület tagjainak – a polgármester, vagy az előterjesztő szóbeli
indokolását követően, a képviselőtestület egyszerű többséget igénylő döntésével felvehető a
napirendek közé (sürgősségi indítvány).

17. §

(1)     A testületi ülés meghívóját az alábbi személyeknek kell megküldeni
a) a képviselőknek,
b) a bizottságok nem képviselő tagjainak,
c) a napirendek előadóinak
d) az önkormányzati intézmény vezetőjének,

e) a községben működő önszerveződő közösségek, egyesületek, civil szervezetek vezetőinek
abban az esetben, ha a testület, működésükkel kapcsolatos napirendet tárgyal.
(2)          Összeférhetetlenségi,  méltatlansági,  kitüntetési,  fegyelmi  ügy,  választás,  kinevezés,

felmentés,  vezetői  megbízás  adása  tárgyalásakor,  valamint  vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos
eljárás esetén kötelező az érintett meghívása.
(3)     A képviselőtestület ülése főszabály szerint nyilvános.



(4)     A község lakosságának tájékoztatása érdekében a polgármester köteles gondoskodni az
ülés  időpontjának,  napirendjének  a  rendelkezésre  álló  kommunikációs  eszközökkel  való
közzétételéről (Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való közzététel).

3. Tanácskozási jog

18. §

(1)     A képviselőtestület ülésén a képviselők tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt.
(2)          A  meghívottak  közül  tanácskozási  jog  illeti  meg  az  ülés  valamennyi  napirendi

pontjához kapcsolódóan
a) a jegyzőt,
b) az illetékes országgyűlési képviselőt,

               c) a bizottságok nem képviselő tagjait.
(3)     Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a

meghívottak közül
a) az önkormányzat intézményének vezetőjét,
b) a napirend előadóját,

c) az önkormányzat tagságával működő társulások képviselőit,
d) az önszerveződő közösségek, egyesületek, civil szervezetek vezetőit abban az esetben,

ha a testület, működésükkel kapcsolatos napirendet tárgyal,
e) akit egyegy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.

19. §

1. A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok az ülésteremben részükre kijelölt helyet foglalhatják el.
2. Az állampolgároknak az ülést levezető kérdést, hozzászólást engedélyezhet.

4. A képviselőtestület ülésének vezetésének szabályai

20. §

(1)         A képviselőtestület  ülését  a  polgármester,  akadályoztatása  esetén  az  alpolgármester
vezeti.  A  polgármester  és  az  alpolgármester  egyidejű  tartós  akadályoztatása,  illetve  mindkét
tisztség  betöltetlensége  esetén  az  ülést  a  polgármester  által  felhatalmazott  bizottság  elnöke
vezeti.

(2)    A képviselőtestület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:
a) a képviselőtestület határozatképességének megállapítása,
b) jegyzőkönyvhitelesítő választása,
c) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,

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

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

megadása,
eb) a vita összefoglalása,
ec) az indítványok szavazásra való feltevése,
ed) a határozati javaslatok szavaztatása,
ee) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,



ef) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,
f) indítványok, javaslatok
fa) polgármester, jegyző indítványai, javaslatai
fb) képviselői indítványok, javaslatok
fc) tájékoztatás időszerű kérdésekről
g) a rend fenntartása,

h) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,
     i) az ülés bezárása.

21. §

(1)     A képviselőtestület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek
több mint a fele, azaz 4 fő jelen van.
(2)          Ha  az  (1)  bekezdésben  megjelölt  számú  képviselő  nincs  jelen,  akkor  az  ülés

határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 5 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására
újra össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell mellékelni.
(3)          Az  ülés  megnyitásakor  az  ülés  vezetője  számszerűen  megállapítja  a

határozatképességet.  Az  ülésteremben  tartózkodó  képviselőt  a  határozatképesség
megállapításakor jelenlévőnek kell tekinteti.
(4)     Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére, melyről a képviselőtestület

egyszerű szótöbbséggel dönt. A jegyzőkönyv hitelesítője kizárólag települési képviselő lehet.
(5)         Az ülés napirendjéről   melyre  az ülés vezetője  tesz  javaslatot    a képviselőtestület

általában vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
(6)     A napirendi pontok tárgyalása után a polgármester és a jegyző tájékoztatást ad a lejárt

határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  a  feladatok  elvégzéséről,  valamint  a  két  ülés  közötti
fontosabb eseményekről.

22. §

(1)   A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:

a. figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő
kifejezéseket használ, szükség esetén a nem önkormányzati képviselő hozzászólótól megvonhatja a
szót,

b. rendre utasítja azt a képviselőt, aki a képviselőtestület tagjához méltatlan magatartást tanúsít, továbbá
e rendeletnek a tanácskozási rendre, illetve a szavazásra vonatkozó rendelkezéseit megszegi.

(2)   Önkormányzati képviselő esetében a testület vita nélkül határoz arról, hogy megvonjae a
szót.
(3)     A  nyilvános  ülésen megjelent  állampolgár  által  történő  tanácskozási  rend megzavarása

esetén  a  polgármester  rendreutasítja  a  rendzavarót,  ismétlődő  rendzavarás  esetén  pedig  az
érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.
(4)   Ha a képviselőtestület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását

lehetetlenné  teszi,  a  polgármester  az  ülést  határozott  időre  félbeszakíthatja.  Ha  nem  talál
meghallgatásra, a polgármester az ülést berekeszti és ezzel az ülés félbeszakad. A testületi ülés
polgármesteri összehívásra folytatódik.
(5)              A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni,

azokat visszautasítani, azokkal vitába szállni nem lehet.
(6)   Bármely képviselő javaslatára a polgármester vagy a képviselőtestület 10 perc időtartamú

tárgyalási szünetet rendelhet el.

23. §

(1)     A képviselőtestület ülése nyilvános vagy zárt.



(2)          A  képviselőtestület  határozattal  dönt  a  zárt  ülés  elrendeléséről  a  Mötv.  46.  §  (2)
bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.
(3)     A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek rész.

5. Előterjesztés

24. §

(1)          Előterjesztés  nélkül  napirendi  pontot  nem  lehet  tárgyalni.  Az  előterjesztést  a
polgármester nyújtja be a képviselőtestületi ülés elé.
(2)     Előterjesztésnek minősül a képviselőtestület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez

kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelettervezet az  indoklással és a határozati  javaslat az
indoklással.
(3)     Az előterjesztés általában írásos formában készül.
(4)     Az írásos előterjesztést a képviselőtestület ülését legalább 8 nappal megelőzően kell a

polgármester részére átadni.
(5)     A bizottság által benyújtandó és a bizottság véleményével benyújtható előterjesztéseket

a 3. melléklet tartalmazza.

25. §

(1)   Az előterjesztések általános tartalmi elemei
          a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,
          b) az előterjesztés készítőjének neve, beosztása

c) a témával kapcsolatos előzmények
d) a téma ismertetése,
e) a jogszabályi háttér bemutatása,
f) a témával kapcsolatos érvek bemutatása,
g) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,
h) határozati javaslat, vagy határozati javaslatok,
i) rendelettervezet, rendelettervezet indoklása,
k) rendelet tervezetnél a hatástanulmány.

(2)          Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  tartalmi  követelmények  közül  a  polgármester
határozza meg az adott előterjesztésnél alkalmazandó kötelező tartalmi elemeket.
(3)     A határozati javaslat részei

a) a határozat szövege,
b) a végrehajtást igénylő döntéseknél
ba) a határozat végrehajtásáért felelős személyek neve,
bb) a határozat végrehajtásának időpontja.

(4) A rendelettervezet a rendelet szövegét is tartalmazza.

26. §

(1) Rendkívüli előterjesztésnek minősül minden olyan előterjesztés, amelynek szükségessége az
adott  képviselőtestületi  ülést  megelőző  bizottsági  ülés  megtartását  követően  merült  fel  és  az
előterjesztésekre egyébként vonatkozó eljárási rend szabályait nem lehetett betartani.
(2)   A képviselőtestület a rendkívüli előterjesztés tárgyában egyszerű többséggel dönt.
(3)   Rendkívüli előterjesztést nyújthatnak be:

a. a polgármester,
b. a bizottsági elnök,
c. a képviselő,
d. a jegyző,



(4)  Amennyiben  a  polgármester  vagy  valamely  képviselő  nem  ért  egyet  a  rendkívüli
tárgyalással, akkor ennek eldöntését rövid vitára kell bocsátani.
(5) Ha a  rendkívüliség  indokoltságát  a képviselőtestület  nem  fogadja  el,  úgy az  indítványt

egyszerű  napirendi  javaslatként  kell  kezelni  és  meg  kell  határozni  napirendre  tűzésének
időpontját.

6. A felszólalások típusai

27. §

A képviselőtestületi ülésen elhangzó felszólalások típusai:
a)   a napirendhez kapcsolódó hozzászólás,
b)   személyes megjegyzés,
c)   közérdekű bejelentés, javaslat, kérdés.

Hozzászólások, vita

28. §

(1)         A polgármester minden egyes előterjesztés  felett külön nyit vitát, a vita megkezdése
előtt  az  előadó  a  szóbeli  kiegészítését  előterjeszti.  Az  előadóhoz  a  képviselőtestület  tagjai
kérdést  intézhetnek,  amelyre  a  vita  előtt  választ  kell  adni.  A  vita  előtt  az  érintett  bizottság
elnöke ismerteti a bizottság álláspontját.
(2)         A képviselők  és  a  tanácskozási  joggal megjelentek  a  napirendhez való hozzászólási

szándékukat  az  ülés  vezetőjének  kézfelnyújtással  jelzik.  Az  adott  napirendhez  hozzászólást
maximum 5  perc  terjedelemben 1  alkalommal  lehet  tenni,  amelyre  tett  válasz  esetén  további
maximum 5 perc lehetőséget kap.
(3)         A  vita  lezárására  a  képviselőtestület  bármely  tagja  javaslatot  tehet.  E  javaslatról  a

képviselőtestület vita nélkül határoz.
(4)     A vita lezárása után a napirend előadója válaszolhat a hozzászólásokra, ezt követően a

polgármester összefoglalja a vitát.
(5)         A szavazás előtt  szót kell adni a  jegyzőnek, amennyiben  törvényességi  szempontból

észrevételt kíván tenni.
(6)          A  polgármester  az  előterjesztésben  szereplő  és  a  vitában  elhangzott  határozati

javaslatokat,  a  módosításokkal  egyenként  bocsátja  szavazásra  úgy,  hogy  előbb  a  vitában
elhangzott  módosító,  kiegészítő  indítványokról,  majd  az  előterjesztésben  szereplő  határozati
javaslatról dönt a testület. A szavazás eredményét a polgármester számszerűen megállapítja és
kihirdeti a határozatot.

Közérdekű bejelentés, javaslat, kérdés

29. §

1. A települési képviselő a képviselőtestületi ülés napirendjének megtárgyalása után – 3 perc
időtartamban szóban vagy írásban – a polgármesterhez, jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez
önkormányzati ügyben közérdekű kérdést intézhet, amelyre az ülésen szóban – vagy legkésőbb 15
napon belül írásban – érdemi választ kell adni. Az írásban adott válaszról a képviselőtestületet a soron
következő ülésen tájékoztatni kell.



2. Közérdekű kérdésnek minősül minden olyan képviselőtestületi hatáskörbe tartozó szervezetre,
működésre, előkészítésre stb. vonatkozó tudakozódás, amely nem kapcsolódik az ülés napirendjének
témaköreihez.

3. A képviselők a közérdekű kérdések elhangzása után közérdekű bejelentést, javaslatot tehetnek 3 perces
időtartamban.

Személyes megjegyzés

30. §

1. A képviselőtestület ülésén az a képviselő és tanácskozási joggal résztvevő tehet személyes
megjegyzést, aki a vita során az őt méltatlanul ért kritikát kívánja kivédeni, illetve aki az álláspontjával
összefüggésben keletkezett félreértéseket szeretné eloszlatni. A személyes megjegyzést – legfeljebb 3
perces időtartamban – a vita lezárását megelőzően lehet megtenni.

2. Személyes megjegyzést ugyanaz a személy – ugyanazon napirend kapcsán és ugyanabban a tárgyban –
az ülésen csak egy alkalommal tehet.

7. A képviselőtestület döntései

31. §

A képviselőtestület a döntéseit az ülésen az Mötv. 47. § (2) bekezdése szerinti egyszerű többséggel,
vagy minősített többséggel hozza.

32. §

(1)          Minősített  többség,  azaz  a  megválasztott  képviselők  több  mint  felének  (legalább  4
képviselő) egybehangzó szavazata szükséges az Mötv. 50. §ban meghatározott ügyekben hozott
döntések esetében.
(2)         Az önkormányzat  nem él  az Mötv.  50.  §ban  rögzített  azon  lehetőséggel,  hogy  a  jelen

szervezeti  és  működési  szabályzatban  saját  hatáskörben  további,  minősített  többséget  igénylő
ügyeket határozzon meg.

33. §

(1)     A képviselőtestület döntései
a) határozat,
b) rendelet.
(2)     A képviselőtestület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt
a) a határozatképesség megállapításáról,
b) a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről,

c) a napirend meghatározásáról,
d) az ügyrendi kérdésekről,

e)  a  képviselői  felvilágosításkérésről,  valamint  a  felvilágosításkérésre  adott  válasz
elfogadásáról.
(3)          Rendeletalkotás  esetén  a  képviselőttestületnek  joga  van  a  beterjesztett  javaslat  felett

általános és részletes vitát is tartani. Az erre vonatkozó indítványról a képviselőtestület vita nélkül
dönt.



34. §

(1)     A képviselőtestület a döntéseit
a) nyílt szavazással, ezen belül:

aa) nem név szerinti nyílt szavazással,
ab) név szerinti nyílt szavazással.

b)  titkos szavazással
hozza.

(2)     A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először a polgármester
az  igen  szerinti  válaszra  kér  szavazást,  majd  a  nem  szavazatokra.  Az  összesített  szavazatok
számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevők számával.
(3)     Jogszabályban meghatározott esetekben, valamint a képviselők egynegyedének indítványa

alapján név szerinti szavazást kell tartani.
(4)         Az önkormányzat nem él  az Mötv. 48. §  (3) bekezdésében  rögzített  azon  lehetőséggel,

hogy  a  jelen  szervezeti  és  működési  szabályzatban  saját  hatáskörben  további,  név  szerinti
szavazást igénylő ügyeket határozzon meg.
(5)         A  név  szerinti  szavazás  alkalmával  a  jegyző ABC  sorrendben  felolvassa  a  képviselők

névsorát  beleillesztve  a  polgármester  és  az  alpolgármester  nevét.  A  képviselők  hangos  "igen",
"nem", nyilatkozattal szavazhatnak.

35. §

(1)     A titkos szavazással dönthet a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel hozott határozata
alapján az Mötv. 46. § (2) bekezdés szerinti ügyekben, illetve dönt az Mötv. 74. § (1) bekezdése és
76. § d) pontja szerint.
(2)          A  titkos  szavazást  kezdeményezheti  a  polgármester,  a  jegyző  és  a  képviselőtestület

bármely tagja.
(3)          A  titkos  szavazás  lebonyolításáról  és  a  szavazatok  összeszámlálásáról  a  Pénzügyi,

Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottság 3 tagja gondoskodik, az elnök és az általa megjelölt további
2 képviselő tag személyében.
(4)          A  szavazás  az  ülésteremtől  külön  helyiségben  történik.  A  szavazatok  leadására  a

képviselőtestület előtt lezárt és lepecsételt urnát kell biztosítani.
(5)          A  titkos  szavazás  során  a  képviselők  a  polgármesteri  hivatal  pecsétjével  ellátott

szavazólapon a számunkra megfelelő válasz (igen, nem) előtti négyzetbe  tett X  jelöléssel  jelölik
meg  a  javaslattal  kapcsolatos  döntésüket.  Érvénytelen  az  a  szavazócédula,  amelyen  a  képviselő
nem, vagy egynél több választ jelölt meg.
(6)     A titkos szavazás eredményéről a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottság külön

jegyzőkönyvet készít, mely  tartalmazza  legalább az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, a
szavazásra bocsátott javaslatot és a szavazás eredményét. A szavazólapokat a szavazást követően a
Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottság megsemmisíti. A Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális
és  Jóléti  Bizottság  által  aláírt  jegyzőkönyvet  csatolni  kell  a  képviselőtestületi  ülés
jegyzőkönyvéhez.

36. §

A  szavazást  követően  a  polgármester  megállapítja  a  szavazás  eredményét,  és  ennek  megfelelően
megállapítja,  hogy  a  testület  a  szavazásra  feltett  határozatot,  vagy  a  rendeletet  elfogadta,  vagy
elutasította.

37. §

(1)          A  képviselőtestület  határozatait  a  naptári  év  elejétől  folyamatos,  növekvő,  egyedi
sorszámmal kell ellátni. A sorszámozás arab számmal történik. A határozatok sorszáma mellett fel
kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel arab számmal).

(2)     A határozatok jelölése a következő formában történik:
Abasár Községi Önkormányzat Képviselőtestületének



...../..... (..... . .....) önkormányzati határozata
(3)         A  képviselőtestület  számozott  határozata  tartalmazza  a  képviselőtestület  döntését  szó

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

38. §

(1)          A  képviselőtestület  rendeleteit  a  naptári  év  elejétől  folyamatos,  növekvő,  egyedi
sorszámmal kell ellátni. A sorszámozás arab számmal történik. A rendeletek sorszáma mellett fel
kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év, hó, nap, az évet és a napot arab számmal, a
hónapot római számmal jelölve).
(2)     A rendeletek jelölése a következő formában történik:

Abasár Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
...../..... (..... .....) önkormányzati rendelete a ...........................................ról / ről

39. §

(1)       A Képviselőtestület döntésének kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2)              A  kihirdetés  módja  az  Abasári  Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtábláján  történő

kifüggesztés.

40. §

(1)          A  képviselőtestület  tagjai  az  indítványok,  javaslatok  napirend  keretében  kérdéseket,
indítványokat intézhetnek, felvilágosítást kérhetnek, interpellációkat tehetnek.
(2)          A  felvilágosításkérést  a  polgármesternél  az  ülés  előtt  legalább  5  nappal  írásban  kell

benyújtani.
(3)          Amennyiben  a  felvilágosításkérést  a  (2)  bekezdésben  előírt  határidőn  túl  vagy  a

képviselőtestület  ülésén  nyújtják  be,  úgy  az  érintettnek  csak  abban  az  esetben  kell  az  ülésen
választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő
15 napon belül írásban kell válaszolni. Ilyen esetben a válasz elfogadásáról a képviselőtestület a
soron következő ülésén dönt.
(4)          Az  ülésen  az  adott  válasz  elfogadásáról  először  a  felvilágosítást  kérő  képviselő

nyilatkozik. Ha  a  választ  nem  fogadja  el,  a  válasz  elfogadásáról  a  képviselőtestület  vita  nélkül
dönt.  Amennyiben  a  választ  a  képviselőtestület  elutasítja,  elrendeli  a  felvilágosításkérés
tárgyának részletes kivizsgálását.
(5)          A  napirendhez  nem  kapcsolódó  képviselői  indítványt  a  polgármester  az  indítványok,

javaslatok napirenden belül köteles a képviselőtestület elé terjeszteni.

41. §

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.

42. §

Az  ülés  napirendjére  tűzött  napirendi  pontok  megtárgyalását  követően,  vagy  ha  az  ülés  annak
levezetése  közben  határozatképtelenné  vált,  továbbá  a  jelenlévő,  tanácskozási  joggal  rendelkező
személyeknek további kérdése, hozzászólása nincs, az ülés vezetője az ülést bezárja.

8. A jegyzőkönyv



43. §

(1)          A  képviselőtestület  nyílt  és  zárt  üléséről  ülésenként  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,
melynek elkészítéséért a jegyző felelős.
(2)     A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. §ában meghatározott tartalmi elemeket,

a jelen szervezeti és működési szabályzatban előírtakat.

44. §

(1)          A  jegyzőkönyvben  napirendenként  fel  kell  tüntetni  az Mötv.  52.  §  (1)  bekezdés  fm)
pontokat.
(2)          A  tárgyalt  napirendeknél  az Mötv.  52.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja  szerint  a  tanácskozás

lényegét  kell  jegyzőkönyvbe  foglalni.  A  képviselőtestület  valamely  tagja  kérésére  a  jegyző
köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint a jegyzőkönyvbe rögzíteni.
(3)          A  jegyzőkönyvben  az  Mötv.  52.  §  (1)  bekezdés  l)  pontjaként  a  szavazás  számszerű

eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen, az igen szavazatok és a nem szavazatok száma.
Egyhangú döntéshozatal esetén a számszerűsítés nem szükséges.
(4)     A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselőtestület által hozott döntést. A határozatot

és a rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni.
(5)          Zárt  ülés  jegyzőkönyve  esetében  rögzíteni  kell  azt,  hogy  a  meghívottak  milyen

minőségben vannak jelen.
(6)     A jegyzőkönyvet 2 példányban kell készíteni

a) egy példányt a jegyző kezel (ez az irattári példány),
b) egy példányt meg kell küldeni a Heves Megyei Kormányhivatalnak.

(7)     A jegyzőkönyvhöz csatolni kell
a) a meghívót,
b) a jelenléti ívet,
c) az írásos előterjesztéseket,
d) a képviselők kérése alapján
da) a képviselői hozzászólásokat,
db) a képviselői interpellációkat.

45. §

(1)     A jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző és a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő írja
alá.
(2)          Az Mötv.  52.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott  betekinthetőségi  jog  biztosításáról  a

jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet
megtekinteni.
(3)          A  képviselőtestület  jegyzőkönyveinek  naptári  évenkénti  beköttetéséről  a  jegyző

gondoskodik.

46. §

(1)     Az írásos jegyzőkönyv digitális hangfelvétel segítségével készül.
(2)     A hangfelvételen a jegyző rögzíti a képviselőtestületi ülésen elhangzottak egészét.
(3)          A  képviselőtestületi  ülésről  készült  hangfelvétel  kizárólag  a  jegyző  munkáját  segítő

segédeszköz, amely semmilyen más célra nem használható fel.
(4)     A hangfelvételről másolatot készíteni tilos.
(5)     A jegyző köteles biztosítani a képviselők részére a hangfelvétel polgármesteri hivatalban

történő meghallgatását.
(6)          A  hangfelvétel megőrzésének  időtartama  3  hónap. A  hangfelvételt  a  letörlés  idejéig  a

jegyző köteles a polgármesteri hivatalban zárt helyen tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne



férhessenek hozzá.

IV. Fejezet

Lakossági fórumok

47. §

(1)  A  lakosság,  a  társadalmi  szervezetek  közvetlen  tájékoztatása,  valamint  a  fontosabb  döntések
előkészítésébe történő bevonása érdekében lakossági fórumokat kell szervezni.
(2) A lakossági fórum lehet

a. közmeghallgatás;
b. a lakosság egészét vagy jelentős részét érintő feladat megvitatását szolgáló községpolitikai fórum
(falugyűlés), továbbá

c. a lakosság szerveződéseivel, a jelentősebb civil szervezetekkel lefolytatandó érdekegyeztető
tanácskozás.

(3)  A  község  lakóinak  naprakész  informálását  szolgálja  az  önkormányzattal  összefüggő  híreknek  a
megyei  napilapban való megjelentetése,  a  helyi  írott  és  elektronikus  sajtón,  és  az  interneten keresztül
történő rendszeres tájékoztatás.

1. Közmeghallgatás

48. §

(1)          A  képviselőtestület  –  a Mötv.  54.  §ában  foglaltak  szerint  –  évente  egy  alkalommal
közmeghallgatást tart.
(2)        A közmeghallgatáson köteles részt venni a képviselőtestület tagja, a jegyző, valamint a

jegyző által kijelölt hivatali dolgozó.
(3)          A  közmeghallgatás  kihirdetésére  a  képviselőtestület  rendes  ülésének  összehívására

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

49. §

(1)         A közmeghallgatást  a polgármester hirdeti meg és vezeti  le. Akadályoztatása,  távolléte
esetén  a  képviselőtestületi  ülés  összehívására  és  vezetésére  vonatkozó  szabályokat  kell
alkalmazni.
(2)          A  közmeghallgatás  levezetésére,  menetére  a  képviselőtestületi  ülésre  vonatkozó

szabályok az irányadók, azzal a különbséggel, hogy a megjelent állampolgárokat hozzászólási jog
illeti meg.
(3)          Az  állampolgárok  a  hozzászólási  jogukat  a  közmeghallgatás  napirendi  pontjaihoz

kapcsolódóan  gyakorolhatják.  Az  indítványok,  javaslatok  napirend  keretében  bármely  témát
illetően elmondhatják véleményüket és tehetnek fel kérdéseket.
(4)     A közmeghallgatásról a jegyző a képviselőtestület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok

betartásával jegyzőkönyvet készít.

V. Fejezet

A települési képviselő

1. A települési képviselő jogai és kötelezettségei

50. §



A települési képviselő eskü letételének megszervezése a jegyző feladata.

51. §

(1)     A települési képviselőt az Mötv. 32. § (2) bekezdésében meghatározott jogok illetik meg.
(2)     A települési képviselő – az Mötvben meghatározottakon túl – köteles

a)  kapcsolatot  tartani  a  választóival,  tájékoztatni  őket  a  képviselőtestület  működése  során
hozott közérdekű döntésekről,

b) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,
c)  képviselőhöz  méltó  magatartást  tanúsítani,  a  képviselőtestület  és  szervei  tekintélyét,

hitelét óvni,
d) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.

(3)     A képviselőtestület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az Mötv. 53. § (1)
bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg:
a) a képviselő köteles az ülésen pontosan megjelenni,

b) a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni,
c)  a  jelen  szervezeti  és  működési  szabályzatban  meghatározott,  a  testületi  ülésen  történő

hozzászólási és szavazati jogot szabályszerűen gyakorolni.
d) a képviselő köteles jogait rendeltetésszerűen gyakorolni, mandátumával nem élhet vissza,

az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva köteles eljárni.

52. §

A  települési  képviselők  járandóságait  az  önkormányzat  képviselőtestülete  külön  rendeletben
határozza meg.

2. Összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat tételi eljárás

53. §

(1)         A  települési  képviselő összeférhetetlenségével,  illetve  az összeférhetetlenségi  eljárással
kapcsolatos  szabályokat  az  Mötv.  3638.  §a  tartalmazza.  A  képviselőtestület  az
összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálására a Pénzügyi, Ügyrendi,
Szociális és Jóléti Bizottságot jelöli ki.
(2)          A  települési  képviselő  vagyonnyilatkozat  tételi  kötelezettségét  az  Mötv.  39.  §a

tartalmazza.  A  képviselőtestület  a  vagyonnyilatkozatok  vizsgálatával,  ellenőrzésével,
nyilvántartásával és kezelésével a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottságot bízza meg.
(3)     A képviselőtestület bizottságának nem képviselő tagja a települési képviselőhöz hasonló

módon és szabályok szerint köteles eleget tenni vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.

VI. Fejezet

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

1. Az önkormányzat szervei

54. §

A képviselőtestület szervei:
a) polgármester, alpolgármester,
b) képviselőtestület bizottsága,
c) jegyző,



d) Polgármesteri Hivatal,
e) társulás.

2. A polgármester és az alpolgármester

55. §

(1)     A polgármester tisztségét főállású tisztségviselőként látja el.
(2)          A  polgármesteri  tisztség  összeférhetetlenségi  szabályait  a  Mötv.  72.  §a,  a

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét az Mötv. 39. §a, a polgármesteri tisztség megszüntetésnek
szabályait az Mötv. 6970. §a tartalmazza.

56. §

(1)     A polgármester Mötv. 65. és 67. §ában meghatározott feladatokon túli további feladatai
a) segíti a képviselőtestület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,
b) meghatározza a jegyző képviselőtestületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,

c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel,
d) nyilatkozik a sajtónak.

(2)          A  polgármester  az  Mötv.  67.  §  e)  pontja  alapján  külön  utasításban  szabályozza  a
hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

57. §

(1)          Amennyiben  a  képviselőtestület    határozatképtelenség  vagy  határozathozatal  hiánya
miatt  két egymást követő alkalommal nem hozott döntést, a polgármester határozatot hozhat az
alábbi ügyekben:
a) a képviselőtestület át nem ruházott hatáskörébe tartozó szociális ügyek,
b) a település fejlesztésével, rendezésével kapcsolatos ügyek,

c) a település fejlődését szolgáló pályázatok benyújtásával kapcsolatos ügyek, önkormányzati
önerőtől függetlenül.
(2)          A  polgármester  dönthet  a  képviselőtestület  utólagos  tájékoztatása  mellett,  a  két  ülés

közötti  időszakban  felmerülő, halaszthatatlan, a képviselőtestület hatáskörébe  tartozó következő
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  10  %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.
(3)         A  polgármester  előirányzatmódosítási  jogkörében  esetenként  az  5 millió  forintot meg

nem  haladó  tételek  tekintetében  –  a  Képviselőtestület  utólagos  tájékoztatása  mellett  –  saját
hatáskörben dönthet, amennyiben adott az előirányzat módosítás fedezete (többletbevétel, tartalék
terhére).

58. §

(1)     A képviselőtestület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  egy  alpolgármestert  a  képviselőtestület
tagjai közül,  a polgármester munkájának segítésére egy alpolgármestert nem a képviselőtestület
tagjai közül választ.
(2)     Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Az alpolgármester főbb

feladatai:



a. civil szervezetekkel való kapcsolattartás, munkájuk szervezése, irányítása és javaslat a
tevékenységükre vonatkozóan;

b. kulturális és hagyományőrző munka szervezése, nyomon követése és összehangolása települési
szinten,

c. helyi rendezvények szervezése, aktív részvétel mellett,
d. polgármester által meghatározott rendezvényeken, összejöveteleken, értekezleteken való részvétel, és
képviselet.

59. §

(1)     Az alpolgármester a feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a
polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.
(2)     A polgármester tartós távolléte esetén teljes jogkörű helyettesítésére jogosult.
(3)     Az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége, vagy az alpolgármester tartós akadályoztatása

esetén  a  polgármester  (2)  bekezdésben  meghatározott  helyettesítésére  az  általa  meghatározott
bizottság elnöke jogosult.
(4)     Tartós akadályoztatásnak minősül:
a) 30 napot meghaladó betegség, külszolgálat,
b) 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság,
c) tisztségből való felfüggesztés.

(5)          A  képviselőtestület  megbízza  a  mindenkori  alpolgármestert,  hogy  a  polgármester
akadályoztatása esetén a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Tanácsában,  illetve az
Abasári  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás  Tanácsában  állandó  jelleggel
helyettesítse.  Az  alpolgármester  a  Tanácsban  végzett  munkájáról  köteles  a  soron  következő
képviselőtestületi ülésen beszámolni.

3. A képviselőtestület bizottságai
60. §

(1)         A képviselőtestület  feladatainak eredményesebb ellátása érdekében állandó bizottságot
hoz létre.
(2)     A képviselőtestület állandó bizottságának neve, tagjainak száma:
Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottság
5 fő képviselő, 4 fő nem képviselő tag
A  bizottság  tagjainak  számát,  feladat  és  hatáskörét,  működésének  szabályait  a  4. mellékletet

képező Ügyrend, tagjait a 4. függelék tartalmazza.
(3)     A képviselőtestület indokolt esetben az általa meghatározott feladatok ellátására, a feladat

elvégzéséig vagy a létrehozásakor meghatározott idő elteltéig ideiglenes bizottságot is létrehozhat,
melynek  összetételére  és  működésére  egyebekben  az  állandó  bizottságra  vonatkozó  szabályok
megfelelően irányadók.
(4)     Az állandó és az ideiglenes bizottság mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.
(5)     A települési képviselő több bizottság tagja is lehet.

61. §

(1)     A bizottság működésének szabályaira az Mötv. 60. §át kell alkalmazni.
(2)     A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert, alpolgármestert és a jegyzőt, akik az

ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.
(3)     A bizottsági ülésre meg kell hívni az önkormányzati intézmény vezetőjét, az önkormányzat

tagságával  működő  társulás  képviselőjét,  a  községben  működő  önszerveződő  közösségek,  civil
szervezetek  képviselőit,  ha  a  bizottság  működésükkel  kapcsolatos  napirendet  tárgyal.  A
meghívottak a bizottság ezen ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.



(4)         A bizottsági ülésen  tanácskozási  joggal  részt vehetnek a képviselők, a bizottság  elnöke
által meghívottak.

62. §

(1)     A bizottságot az elnök hívja össze.
(2)          A  bizottságot  össze  kell  hívni  a  képviselőtestület  döntése,  a  polgármester  indítványa,

valamely bizottsági tag javaslata alapján.
(3)     A bizottságból vissza kell hívni azt a tagot, aki a bizottság üléseiről egy naptári éven belül

3 alkalommal, alapos indok nélkül távol marad.
(4)         A  polgármester  felfüggesztheti  a  bizottság  döntésének  végrehajtását,  ha  az  ellentétes  a

képviselőtestület határozatával, vagy sérti az Önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a
képviselőtestület a következő ülésén határoz.
(5)     A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

4. A jegyző

63. §

(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  képviselőtestületnek  a  képviselőtestület  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  képviselőtestület  döntéseiről  nyilvántartást  vezet  határozatnyilvántartás,  illetve

rendeletnyilvántartás formájában,
f)  rendszeresen  áttekinti  a  képviselőtestületi  rendeletek  magasabb  szintű  jogszabályokkal

való harmonizálását, ha jogszabálysértést tapasztal, tájékoztatja a polgármestert,
g)  gondoskodik  a  módosított  képviselőtestületi  rendeletek  egységes  szerkezetbe  történő

foglalásáról.

64. §

A jegyző gondoskodik a döntések kihirdetéséről. A kihirdetés a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján
való kifüggesztéssel történik.

65. §

(1)     A jegyző kinevezésére a Mötv. 82. § (1) bekezdését kell alkalmazni.
(2)          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.

5. A Polgármesteri Hivatal

66. §

(1)     A képviselőtestület az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján polgármesteri hivatalt hoz létre.



(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott hivatal neve: Abasári Polgármesteri Hivatal.
(3)     A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése, további Mötv.

67.  §  b)  pontja  alapján  polgármester  is  meghatározza.  A  polgármesteri  hivatal  köztisztviselője
részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. A polgármesteri hivatal által ellátott feladat
és hatásköröket a hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
(4)          A  Polgármesteri  Hivatal  belső  szervezeti  tagozódását,  létszámát,  munkarendjében,

valamint  ügyfélfogadási  rendjét    az Mötv.  67.  §  d)  pontja  figyelembe  vételével    a  képviselő
testület külön határozatban fogadja el.

6. Társulás

67. §

(1)       A képviselőtestület társulásai által ellátott feladatok
a)           Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásban ellátott feladatok:
1. Szociális feladatok:

a) szociális intézményi feladatok:

hajléktalanok átmeneti elhelyezése

b.) szociális alapszolgáltatási feladatok

fogyatékkal élők nappali ellátása
szenvedélybetegek nappali ellátása
pszichiátriai betegek nappali ellátása
hajléktalanok nappali ellátása

Ezen belül pályázati forrásból működtetett feladatok:

közösségi ellátások

2. Gyermekjóléti feladatok

átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása. Családok átmeneti otthona
átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása. Gyermekek átmeneti otthona
gyermekek átmenti gondozása     

3. Egészségfejlesztési feladatok
4. Közfoglalkoztatás

b)            Abasári  Szociális  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulásban  ellátott
feladatok:

1. Szociális feladatok:
a) szociális intézményi feladatok:

idősek bentlakásos ellátása,

b) szociális alapszolgáltatási feladatok

szociális étkeztetés
házi segítségnyújtás
idősek nappali ellátása
családsegítés
támogató szolgáltatás

2. Gyermekjóléti feladatok

gyermekjóléti szolgálat



3. Közfoglalkoztatás

(2)     A képviselőtestület a logopédiai ellátásról feladatellátási szerződés útján gondoskodik.

VII. Fejezet

A képviselőtestület gazdasági programja

68. §

(1)          Az  önkormányzat  képviselőtestülete  gazdasági  program  és  fejlesztési  terv  alapján
működik.
(2)          A  gazdasági  program  tervezetének  elkészítéséről,  valamint  a  képviselőtestület  elé

terjesztéséről a polgármester gondoskodik.
(3)         A gazdasági munkaprogramot  és  a  fejlesztési  tervet  az  alakuló ülést  követő 6 hónapon

belül fogadja el a képviselő testület.
(4)         A  gazdasági  program,  fejlesztési  terv  a  képviselőtestület megbízatásának  időtartamára

vagy azt meghaladó időszakra szól.
(5)         Az  elfogadott  gazdasági  programot,  fejlesztési  tervet  és munkatervet  az  önkormányzat

honlapján közzé kell tenni.

VIII. Fejezet

A belső ellenőrzés

69. §

1. A Polgármesteri Hivatal a saját tevékenysége és az önkormányzati intézmények (költségvetési
szervek) gazdálkodásának ellenőrzését a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottsággal, a jegyző
alá rendelt belső ellenőr, illetve esetenként külső szakértő útján látja el, az ellenőrzési szabályzatban
meghatározottak szerint, a képviselőtestület által jóváhagyott éves ellenőrzési tervek alapján.

2. A képviselőtestület évente megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szerveknél tartott
ellenőrzések tapasztalatait és meghatározza a további feladatokat.

3. A többcélú kistérségi társulás fenntartásába adott intézmények belső ellenőrzéséről a társulás
gondoskodik. Ellenőrzési tervükhöz a polgármesteri hivatal évente javaslatokat köteles
megfogalmazni. A belső ellenőrzési tevékenységről a társulás munkaszervezetétől évente tájékoztatást
kell kérni.

4. A Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottság szükség szerint, de legalább a teljes
tevékenységéről szóló beszámoló keretében ad számot pénzügyi ellenőrző tevékenységéről és tesz
javaslatot a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére.

5. Az Állami Számvevőszék vizsgálatáról készült jelentést, valamint az ennek nyomán kidolgozott
intézkedési tervet  annak készítését, illetve megküldését követő első képviselőtestületi ülés
alkalmával – a képviselőtestület elé kell terjeszteni.

A belső ellenőrre vonatkozó előírások

70. §

1. A belső ellenőr a jegyző közvetlen felügyelete alá rendelt, funkcionálisan független ügyintéző.
2. A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.
3. A belső ellenőr az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó valamennyi dokumentumhoz hozzáférhet, beléphet
a polgármesteri hivatal, illetve az ellenőrzött intézmény bármely helyiségébe, figyelemmel az
ellenőrzött szerv biztonsági előírásaira és munkarendjére.



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.

5. Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőr kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet
készít, amelyet a képviselőtestület hagy jóvá.

A belső ellenőr főbb feladatai

71. §

1. A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége
keretében:

a. vizsgálja és értékeli a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek
kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;

b. vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát,
hatékonyságát és eredményességét;

c. figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal működésének a hazai és uniós jogi szabályozással, belső
szabályzatokkal, valamint működési kézikönyvekkel való összhangját;

d. vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását,
valamint az elszámolások és beszámolók megbízhatóságát;

e. ellenőrzi az EU, valamint a hazai kormányzat pénzügyi támogatásaival megvalósuló programok,
projektek tervezésében, koordinálásban, végrehajtásában és monitoringjában részt vevő szervezeti
egységeket;

f. a polgármesteri hivatal informatikai rendszerével, valamint az általa működtetett információs
rendszerekkel kapcsolatos ellenőrzés;

g. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint értékeléseket,
elemzéseket készít a polgármester és a jegyző részére a kockázati tényezők, hiányosságok
megszüntetése, kiküszöbölése érdekében, valamint a polgármesteri hivatal működése
eredményességének növelése, továbbá az folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési és
belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

h. nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

(2) A jegyző szabályozza a szabálytalanságok kezelésének rendjét, kialakítja a megfelelő
ellenőrzési nyomvonalat, a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végez
és kockázatkezelési rendszert működtet a hivatalban.

IX. Fejezet

HELYI NÉPSZAVAZÁS

A helyi népszavazás

72. §

1. A képviselőtestület köteles helyi népszavazást kiírni a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvényben, továbbá a jelen rendeletben meghatározottak szerint.

2. A képviselőtestület helyi népszavazást rendelhet el a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvényben meghatározott kérdésekben.

73. §



(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:

a. a települési képviselők legalább egynegyede,
b. a képviselőtestület bizottsága,
c. a helyi társadalmi szervezet vezető testülete
d. az abasári választásra jogosult választópolgárok legalább 10 %a.

(2)  A  képviselőtestület  köteles  kitűzni  a  helyi  népszavazást,  ha  azt  a  választópolgárok
legalább 10%a a kérdés megjelölésével kezdeményezte.
(3)  A  helyi  népszavazásra  az  e  rendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  választási

eljárásról  szóló 2013. évi XXXVI.  törvény, valamint annak végrehajtására kiadott  rendelet
megfelelő  rendelkezéseit,  illetve  a  népszavazás  kezdeményezéséről,  az  európai  polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

X. Fejezet

Záró rendelkezések

74. §

Ez a rendelet 2014. december 1jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Képviselőtestület
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XII. 08.) rendelet.

Dr. Lénártné Benei Anikó                                         Dr. Zahorán Anita
polgármester                                                              jegyző                                               

                                                                                             

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Abasár, 2014. november 28.

Dr. Zahorán Anita
jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
17/2014 1. melléklet 29.5 KB
17/2014 2. melléklet 27 KB
17/2014 3. melléklet 25.5 KB
17/2014 4. melléklet 33 KB
17/2014 1. függelék 33 KB
17/2014 2. függelék 24.5 KB
17/2014 3. függelék 28 KB
17/2014 4. függelék 25 KB

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1526/55474/75891/1417783850_17.2014%201.melleklet.doc
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1526/55474/75891/1417783911_17.2014%202.melleklet.doc
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1526/55474/75891/1417783976_17.2014%203.melleklet.doc
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1526/55474/75891/1417783995_17.2014%204.melleklet.doc
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1526/55474/75891/1417784029_17.2014%201.fuggelek.doc
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1526/55474/75891/1417784040_17.2014%202.fuggelek.doc
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1526/55474/75891/1417784052_17.2014%203.fuggelek.doc
http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/1526/55474/75891/1417784061_17.2014%204.fuggelek.doc



