
 

 
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Előterjesztés 

 

a Képviselő-testület 2013. május 30.-ai ülésére 

 

Kétpó Község Képviselő-testületének a 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete a 

képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló , többször módosított 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: 

SZMSZ) jelenlegi módosítását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. január 1-étől hatályba lépő rendelkezései indokolták. 

 

Ezzel párhuzamosan a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény (továbbiakban: 

Ötv.) rendelkezései hatályukat vesztik. Az Ötv. tartalmazza továbbra is egész a 2014-es 

általános önkormányzati választásokig a települési képviselőre vonatkozó szabályokat,a 

polgármesterre, az alpolgármesterre,a jegyző vonatkozó egyes szabályokat,a helyi 

népszavazásra,a helyi népi kezdeményezésre vonatkozó szabályokat. Minden más ,az 

önkormányzatra és annak működésére vonatkozó lényeges előírást az Mötv. tartalmaz 2013. 

január 1-étől. 

 

A Mötv 84.§(2) bekezdése meghatározza, hogy a közös önkormányzati hivatal hivatalos 

elnevezését fel kell tüntetni a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában. A 

Mötv.84.§(5) bekezdés b) pontja alapján 2013. január 1. napjától A közös Önkormányzati 

Hivatal  hivatalos elnevezése: Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal. 

 

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttéhez kapcsolódóan felül kell vizsgálni a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában valamennyi olyan 

szabályozást,mely a Polgármesteri Hivatalra vonatkozott. 

 

Az Mötv. ezen felül módosította a közszolgáltatások körét,az alakuló ülés szabályait,a 

rendkívüli ülés összehívásra jogosultak körét,a zárt ülés szabályait, a szavazás eredményének 

megállapítására vonatkozó szabályokat,a  jegyző munkáltatóját,a minősített többséghez kötött 

tárgyköröket. 

 

 

A fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a 

Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

 

 

 

Kétpó,2013. május 24. 

 

 

        Boldog István 

         polgármester 

 



  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

………../ 2013.(………...) önkormányzati rendelete  
 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) 

bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§(4) bekezdés c)pontjában és a 

53.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011.(IV.21.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6.§ -a helyébe  akövetkező rendelkezés lép: 

„ 6.§ Az önkormányzat az Mötv. 10.§ (1) bekezdésében foglalt feladatai közül, gazdasági 

programjában határozza meg, melyeket milyen mértékben és módon lát el.” 

 

2.§ A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § Az önkormányzat az Mötv. 10. § (2) bekezdésén túlmenően önként vállalt feladata 

nincs.” 

 

3.§ A Rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § A képviselő-testület a feladatait az Mötv. 41. §-a bekezdése szerint látja el, és 

egyes hatásköreit önkormányzati rendelettel ruházza át.” 

 

4.§ A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § Az Mötv. 42. §-ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos 

hatáskörébe tartozik 

a) a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az 

alapilletmény meghatározása, 

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

c) a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás 

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

 

5.§ A Rendelet 11/A.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11/A.§ Az Önkormányzat alaptevékenységi szakágazata: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége. Az önkormányzat szakfeladat rendjét a 5. sz. melléklet tartalmazza „ 

 

6.§ A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12. § Az képviselő-testület rendes üléseinek számára és rendkívüli ülés összehívására az 

Mötv. 44.§-a az irányadó.” 

 



  

7.§ A Rendelet 14.§(1)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„14.§ (1)Rendkívüli ülést össze kell hívni: 

(1) a lépviselők egynegyedének, 

(2) a képviselő-testület bizottságának 

(3) a kormányhivatal vezetőjének 

indokot is tartalmazó írásbeli indítványára.” 

 

8.§ A Rendelet 25.§(2)  bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„25.§(2)A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, 

határozathozatallal dönt.” 

 

9.§A Rendelet 26.§(4)  bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„26.§(4) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdése a,b,pontja szerint 

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

napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.” 

 

 10.§A Rendelet 26.§(5)  bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„26.§(5) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § 

(2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.” 

 

11.§A Rendelet 36.§(1)  bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

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

felvilágosítás-kérési joggal írásban élni.” 

 

12.§A Rendelet 42.§(2)  bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„42.§(2)A képviselő-testület hatósági határozataira – az Mötv.-ben foglalt eltérésekkel – 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

13.§A Rendelet 45.§(1)  bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„45.§(1) Rendelet alkotását az Mötv.-ben meghatározott esetekben a képviselő, a tárgy 

szerint illetékes bizottság, a jegyző, vagy az alpolgármester írásban kezdeményezi a 

polgármesternél. A polgármesternek joga van a rendelet alkotási javaslatát testületi 

ülésen szóban is előterjeszteni.” 

 

14.§A Rendelet 49.§(2)  bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„49.§(2) Az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog 

biztosításáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali 

köztisztviselő jelenlétében lehet megtekinteni.” 

 

15.§ A Rendelet 51.§-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 



  

„51.§ A települési képviselő – az Mötv. 32. § (2) bekezdésében meghatározottakon 

túl – köteles 

a) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a képviselő-testület működése 

során hozott közérdekű döntésekről, 

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

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

tekintélyét, hitelét óvni, 

d) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.” 

 

16.§ A Rendelet 60.§-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„60. § (1) A polgármester Mötv. 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további 

feladatai 

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

b) részt vesz a képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatainak 

meghatározásában, 

c) képviseli az önkormányzatot, 

d) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb 

szervezetekkel, 

e) fogadóórát tart, 

f) nyilatkozik a sajtónak.” 

 

17.§ Hatályát veszti a Rendelet 62.§(3) bekezdése. 

 

18.§ A Rendelet 64.§-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„64.§ A Képviselő-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal.” 

 

19.§ A Rendelet 65.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

 

20.§ Hatályát veszti a Rendelet 5. számú melléklete. 

21.§ Hatályát veszti a Rendelet 6. számú melléklete. 

22.§ Hatályát veszti a Rendelet 7. számú melléklete. 

23.§ A rendelet 8. számú melléklete 5. számú mellékletre változik.  

24.§ A Rendelet egyéb pontjai változatlanul maradnak.  

 

25.§ Ez a Rendelet a kihírdetést követő napon hatyálba lép és azt követő napon hatáláyt 

veszti. 

 

Boldog István                 Dr. Szűcs Attila 

polgármester                        jegyző  



  

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2013. május  ……….. 

                                

 

Dr. Szűcs Attila                                                                                                            

        jegyző 

 

 

 

 


