
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014(XI.21.) 

önkormányzati rendelete 

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2013. 

(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2013. 

(XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(3) A polgármester vagy a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester tartós 

akadályoztatása esetén a körelnök jogosult az ülés összehívására és vezetésére.” 

 

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

„(1) A képviselőnek joga van az Mötv. 32. § (2) bekezdésében meghatározott felvilágosítás-

kérési joggal írásban élni.” 

 

3. § A Rendelet 37. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„37. § (1) A polgármester, illetőleg a képviselő köteles bejelenteni a személyes 

érintettséget. 

(2) A képviselő-testületi döntés hozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli 

hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. 

(3) A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő 

javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

(4) A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell 

tekinteni. 

(5) Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy képviselő a személyes érintettségét 

egy adott napirendi pont tárgyalásánál nem jelezte, akkor a polgármester a 

napirendi pont újbóli beterjesztéséről dönthet, és a képviselő figyelmét felhívja 

arra, hogy a jövőben bejelentési kötelezettségét ne mulassza el.” 

 



4. § A Rendelet 38. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Amennyiben a képviselő nem tartja be a (2)-(3) bekezdés szerinti 

hozzászólási rendet és a hozzászólási jog nélkül szól hozzá, az ülés vezetője a 

képviselőt felhívja az érintett szabályok betartására.” 

 

5. § A Rendelet 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A jegyzőkönyvet 1 példányban kell elkészíteni melyet a jegyző kezel 

a)  A jegyzőkönyveket naptári évenként be kell köttetni. A zárt ülések 

jegyzőkönyveit külön kell köttetni. 

b) Az eredeti példányt elektronikus formátumban, a Nemzeti Jogszabálytár 

szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszerén keresztül meg kell 

küldeni az üléstől számított 15 napon belül a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.” 

 

6. § A Rendelet 44. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezve. 

 

7. § A Rendelet 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A települési képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdés i), j) pontjában 

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. tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot 

megőrizni. 

e. a vele szemben fennálló méltatlanságról (Mötv. 38. § (1) bekezdés) az ok 

beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a 

Fejér Megyei Kormányhivatalt 

f. megválasztásától számított harminc napon belül kérelmezni felvételét az adózás 

rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói 

adatbázisba.” 

 

8. § A Rendelet 53. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi (2) és (3) bekezdés lép: 

„(2) Az önkormányzati képviselő megbízatása az Mötv. 29. § (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint szűnik meg. 



(3) A képviselő összeférhetetlenségével, illetve az összeférhetetlenségi eljárással 

kapcsolatos szabályokat az Mötv. 36. § és 37. §-a tartalmazza.” 

 

9. § A Rendelet 55. § (2) bekezdése helyében a következő rendelkezés lép: 

„(2) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségi szabályait az Mötv. 36. § és 

37.§-a , a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét az Mötv. 39. §-a, a 

polgármesteri tisztség megszüntetésének szabályait az Mötv. 69. § (1) bekezdése 

tartalmazza.” 

 

10. § A Rendelet 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester lemondására az Mötv. 69. § (2) bekezdésében 

meghatározottakat kell alkalmazni.” 

 

11. § A Rendelet 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„61. § A képviselő-testület állandó bizottságai 

a. az Ügyrendi- Összeférhetetlenség és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló 

Bizottság 

b. a Pénzügyi-, Területi-, Települési- és Szervezeti Bizottság” 

 

12. § A Rendelet 62. § (1), (3) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„62. § (1) Az Ügyrendi-, Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló 

Bizottság tagjainak száma 3 fő, összetétele 2 fő képviselő és 1 fő külsős bizottsági 

tag. 

 

(3) Az Ügyrendi-, Összeférhetetlenségi- és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 

feladat- és hatásköre 

a) Az Mötv. 38. §-ában foglalt méltatlansági eljárás lefolytatása, az 

eredményről a képviselő-testület tájékoztatása 

b) Az Mötv. 39. §-ában foglalt vagyonnyilatkozat nyilvántartás 

c) Az Mötv. 39. §-ában foglalt vagyonnyilatkozat ellenőrzése, ha az 

ellenőrzésre kezdeményezés érkezik, 



d) a c) pontban leírt eljárás lefolytatását követően az eredményről a 

képviselő-testület tájékoztatása 

e) döntést hoz a képviselő-testület által a bizottságra eseti jelleggel 

átruházott hatáskörben 

f) tevékenységéről évente beszámolót készít, és azt a képviselő-testület elé 

terjeszti 

g) lebonyolítja a titkos szavazást a képviselő-testület ülésén. 

 

(6) A bizottság tagjaira vonatkozó szabályokat az Mötv. 57-59. §-a határozza 

meg.” 

 

13. § A Rendelet kiegészül az alábbi 62/A. §-sal: 

„62/A. § (1) Pénzügyi-, Területi-, Települési- és Szervezeti Bizottság tagjainak 

száma 5 fő, összetétele 3 fő képviselő és 2 fő külsős bizottsági tag. 

 

(2) Pénzügyi-, Területi-, Települési- és Szervezeti Bizottság feladat- és hatásköre 

a) közreműködik az éves költségvetési terv összeállításában 

b) ellenőrzi az önkormányzat és intézmények gazdálkodását 

c) pénzügyi döntések előtt előzetes javaslatot készít, véleményt nyilvánít 

d) kezdeményezi, döntésre előkészíti, előterjeszti a fejlesztéssel és felújítással 

kapcsolatos kivitelezési és tervezési pályázatokat 

e) javaslatot tesz a gazdálkodási és településfejlesztési koncepciók, irányelvek 

kidolgozására 

f) véleményezi a területrendezési terveket. 

 

(3) A bizottságra állandó, visszavonásig érvényes átruházott hatáskörök nincsenek. 

 

(4) A bizottság tagjaira vonatkozó szabályokat az Mötv. 57-59. §-a határozza meg. 

 



(5) A bizottság működésének szabályaira az Mötv. 60. és 61. §-át kell alkalmazni. 

 

(6) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.” 

 

14. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követ 5. 

napon hatályát veszti. 

 

 

Nagykarácsony, 2014. november 11. 

 

Müller Miklós               Szabóné Nyigrényi Judit 

polgármester                             jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetésre került 2014. november 21. 

 

Szabóné Nyigrényi Judit 

              jegyző 

  



1. melléklet 

18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 
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