PUSZTASZEMES KOZSEG ONKORMANYZATA
KEPVISELOTESTULETENEK
5/2014. (X.16.) O N K O R M A N Y Z A T I
R E N D E L E T E

A SZER VEZETI ES MUKODESISZABAL YZA TROL
Pusztaszemes Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az Alaptorveny 32. cikk (2)
bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hatarsoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1)
bekezdes d) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, a kovetkezoket rendeli el:
1. Az onkormanyzat hivatalos megnevezese, szekhelye

(1) Az onkormanyzat hivatalos megnevezese: Pusztaszemes Kozseg Onkormanyzata
(a tovabbiakban: onkormanyzat). Szekhelye: 8619 Pusztaszemes, Kossuth Lajos utca 53.
Kozigazgatasi teriilete: Pusztaszemes telepiiles teriilete.
(2) A kepviselo-testiilet hivatalos megnevezese: Pusztaszemes Kozseg Onkormanyzatanak
Kepviselo-testulete (a tovabbiakban: kepviselo-testulet).
(3) A kepviselo-testulet szervei: a polgarmester, a kepviselo-testiilet bizottsaga, a kozos
onkormanyzati hivatal, a jegyzo es az onkormanyzat tarsulasai.
(4) A kepviselo-testulet hivatalanak hivatalos elnevezese: Balatonfoldvari Kozos
Onkormanyzati Hivatal (a tovabbiakban: onkormanyzati hivatal). A hivatal szekhelye:
8623 Balatonfc)ldvar, Petofi Sandor u . l .
2. A kepviselo-testulet atruhazott hataskorei
2.§
(1) A kepviselo-testulet a polgarmesterre a kovetkezo hataskorok gyakorlasat ruhazza at:
a) dont az onkormanyzat celhoz nem kotott forrasai betetkent torteno elhelyezeserol, az
allami hozzajarulas kivetelevel,
b) az onkormanyzat koltsegveteseben jovahagyott eloiranyzatot 100.000 Ft modosithatja,
c) az onkormanyzat koltsegveteseben jovahagyott keret eloiranyzat mertekeig tamogatast
nyujthat az allamhaztartason kivuli termeszetes szemelyek, jogi szemelyek es jogi
szemelyiseggel nem rendelkezo egyeb szervezetek reszere (kivetel alapitvanyi
tamogatas)
d) gondoskodik a telepiilesen az allati huUak artalmatlanna tetelerol,
e) gondoskodik a telepiiles belteriileten a kobor allatok befogasarol,
f) ellatja a helyi utak kezeloi feladatat,
(2) A kepviselo-testiilet onkormanyzati hatosagi iigyekben a polgarmesterre a kovetkezo
hataskor gyakorlasat ruhazza at:
a) Pusztaszemes kozseg cimer hasznalatanak engedelyezese
b) a szocialis ellatasok helyi szabalyozasarol szolo onkormanyzati rendeletben rogzitett,
az elhunyt szemely eltemettetesere igenyelt onkormanyzati segely megallapitasa,
c) a szocialis ellatasok helyi szabalyozasarol szolo onkormanyzati rendeletben rogzitett
etkeztetes megallapitasa, megszuntetese,
d) a szocialis ellatasok helyi szabalyozasarol szolo onkormanyzati rendeletben rogzitett
apolasi dij megsziintetese,
e) a csaladtamogatasrol szolo onkormanyzati rendeletben rogzitett gyermekszuletesi
tamogatas megallapitasarol,

f) a szocialis ellatasok helyi szabalyozasarol szolo onkormanyzati rendeletben rogzitett
meltanyossagi kozgyogyellatas iranti kerelem eseteben intezkedik a kerelemnek
fa) a hataskorrel es illetekesseggel rendelkezo hatosaghoz valo attetelerol;
fb) a hianypotlas iranti felszolitasrol;
fc) a belfbldi jogsegely iranti megkeresesrol;
fd) a haziorvosi igazolasnak az egeszsegbiztositasi szerv reszere valo tovabbitasarol.
3. Az alakulo iiles

(1)
(2)
(3)
(4)

3. §
A z alakulo ulesen a Helyi Valasztasi Bizottsag elnoke tajekoztatast ad a helyi
onkormanyzati kepviselo- es polgarmester valasztas eredmenyerol.
A kepviselok eskut tesznek, es alairjak az eskuokmanyt.
A polgarmester a kepviselo-testulet elott eskiit tesz es alairja az eskiiokmanyt.
A z eskii szoveget a jegyzo olvassa elo.

4. §
(1) A polgarmester eloterjesztesere a kepviselotestulet dont az alpolgarmester, a bizottsag
elnoke es tagjai megvalasztasarol. Ha a donteshozatalnal nines meg a szukseges tobbseg,
a kepviselotestulet soron kovetkezo ulesen hozza meg donteset.
(2) Megvalasztasat kovetoen az alpolgarmester es a bizottsag elnoke e tisztsegeben eskut
tesz es alairja az eskuokmanyt.
(3) A z alpolgarmesteri, a bizottsagi elnoki tisztseg es a bizottsagi tagsag megszunese eseten
az uj alpolgarmester, bizottsagi elnok es bizottsagi tag megvalasztasarol a
kepviselotestulet a soron kovetkezo ulesen dont.
4. A kepviselo-testulet iileseinek osszehivasa

(1)
(2)
(3)
(4)

5. §
A kepviselo-testulet alakulo, rendes es rendkiviili Ulest tart.
A kepviselo-testulet evente legalabb 6 ulest tart.
A kepviselo-testuleti tiles halarozatkepes, ha azon a kepviselok tobb mint fele (3 fo) jelen
van.
A hatarozatkeptelen ulest 8 napon beliil - ugyanazon napirend megtargyalasara - ossze
kell hivni.

6. §
(1) A kepviselo-testiilet iileset a polgarmester irasbeli meghivoval hivja ossze, mely
tartalmazza:
a) az ules helyet, idopontjat,
b) a javasolt napirendi pontokat, eloterjesztojtik nevet, beosztasat,
c) irasbeli eloterjesztesnel mellekletkent az eloterjeszteseket.
(2) A kepviselo-testulet iileseit a polgarmester es az alpolgarmester egyideju tartos
akadalyoztatasa es mindket tisztseg egyideju betoltetlensege eseten a korelnok
(legidosebb kepviselo) hivja ossze es vezeti. Munkajat a jegyzo segiti.
(3) A (2) bekezdes alkalmazasa soran tartos akadalyoztatasnak minosul, ha az ules
osszehivasara jogosult barmely ok miatt egy honapon tul nem tud reszt venni az
onkormanyzati munkaban, vagy ennel rovidebb idejii akadalyoztatasa a kotelezo
onkormanyzati feladatok ellatasat veszelyezteti.
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(4) A rendes ules meghivojat az irasos eloterjesztesekkel egyutt ugy kell elektronikus uton
tovabbitani vagy hozzaferhetove tenni, hogy azt a kepviselok az iiles elott legalabb 3
nappal megkapjak.
7. §
(1) A kepviselo-testiilet ulesere a kepviselokon kivul tanacskozasi joggal meg kell hivni:
a) ajegyzot,
b) a napirend eloadoit,
c) a napirendi ponttal erintett szervek, intezmenyek vezetoit az eloterjeszto vagy a
polgarmester javaslata alapjan,
d) azon szemel)^ es szervezet vezetojet, akinek jelenlete a napirend targyalasahoz
sziikseges az eloterjeszto vagy a polgarmester javaslata alapjan.
(2) A kepviselo-testiilet uleserol a telepules lakossagat a meghivo onkormanyzati
hirdetotablakon valo kiftiggesztesevel valo megjelentetesevel, az iilest 3 nappal
megelozoen kell ertesiteni.
8. §
(1) A polgarmester osszehivhatja a kepviselo-testulet rendkiviili uleset.
(2) A kepviselo-testulet rendkiviili iileset kell osszehivni:
a) a kepviselo-testiilet ket tagjanak inditvanyara,
b) a kepviselo-testulet allando bizottsaganak inditvanyara,
c) a megyei kormanyhivatal inditvanyara,
d) jogszabalysertes eseten a jegyzo kezdemenyezesere.
(3) A rendkiviili iiles inditvanyat a polgarmestemel kell eloterjeszteni. A z irasbeli
inditvanyban meg kell jelolni a targyalasra javasolt napirendet es a targyalas
siirgossegenek indokat.
(3) A polgarmester a rendkivuli ules osszehivasarol az inditvany benyujtasatol szamitott 8
napon belul koteles gondoskodni.
(4) A rendkivuli iilesre szolo meghivot, a napirend irasos anyagaival egyiitt, legalabb 24
oraval az iiles megkezdese elott kell elektronikus uton tovabbitani vagy hozzaferhetove
tenni. Amennyiben a siirgosseg indokolja, a rendkivuli ules szoban is osszehivhato.
(5) Amennyiben a surgossegi inditvany eloterjeszteset koveto 8 napon beliil a kepviselotestulet rendes ulest tart, az inditvanyt a rendes ules napirendjere kell felvenni.
5. Az eloterjesztesek rendje
9. §
(1)A kepviselo-testiilet ele eloterjesztest tehetnek:
a) a kepviselo-testulet tagjai;
b) a kepviselo-testulet bizottsaga;
c) a jegyzo;
d) a kozos onkormanyzati hivatal osztalyvezetoi es iigyintezoi a jegyzo ellenjegyzesevel;
e) a kepviselo-testulet altal felkert szemely vagy szerv vezetoje.
(2) Eloterjesztesnek minosul:
a) a rendelettervezet,
b) a hatarozati javaslat;
c) a beszamolo;
d) atajekoztato.
(3) A z eloterjeszteseket az ules elott 5 nappal kell a jegyzonek benyujtani.
(4) A jegyzo az eloterjesztest torvenyessegi szempontbol felulvizsgalja, eelszeriiseget nem
vizsgal. A torvenyessegi felulvizsgalatot kezjegyevel igazolja. A jegyzo a felulvizsgalat
soran ellenorzi, hogy az eloterjesztes megfelel-e az e rendeletben eloirt tartalmi es formal
kovetelmenyeknek, a targyra vonatkozo jogszabalyi eloirasoknak. Ellenorzi a hatarozati
javaslatok torvenyesseget.
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(5)Amennyiben azt allapitja meg, hogy az eloterjesztes, hatarozati javaslat a torvenyessegi es
az e rendelet szerinti kovetelmenyeknek nem felel meg, az eloterjesztot es a polgarmestert
tajekoztatja.
10. §
Irasbeli eloterjesztes keszitese kotelezo a kovetkezo iigyekben:
a) rendeletalkotas,
b) szervezet kialakitasa,
c) helyi nepszavazas kiirasa,
d) gazdasagi program, koltsegvetes meghatarozasa es az ezekrol szolo beszamolok,
e) telepiilesfejlesztesi tervek jovahagyasaval kapcsolatos iigyek,
f) valamennyi Ptk-bol eredo jogiigylet,
g) tarsulasok letrehozasa, csatlakozas, kilepes,
h) intezmenyalapitas, megszuntetes, atszervezes.
11. §
(1) A z irasbeli eloterjesztesnek tartalmaznia kell:
a) a targy pontos meghatarozasat,
b) az eloterjesztest keszito megnevezeset,
c) az elozmenyeket, a temakor ismetelt napirendre kenilesekor a korabbi dontest, es a
vegrehajtas erdekeben tett intezkedeseket,
d) az elokeszites soran felmenilo velemenyeket, a szakmai, jogi, penziigyi
megallapitasokat,
e) azon korulmenyek osszefoglalasat, amelyek a dontest indokoljak,
f) az indokolas nelkiil, egyertelmiien megfogalmazott hatarozati javaslatot, az
esetleges altemativ megoldasi javaslatokat,
g) a vegrehajtasert felelos szemely megnevezeset,
h) ahatarido megjeloleset.
(2) Hat6sagi iigyekben tett eloterjesztes alapjan hozott testuleti dontest a jegyzo az ugyfel
szamara kiadhato formaban keszitteti el.
(3) Szerz6deskotest igenylo iigyekben szerzodestervezet formajaban kell eloterjeszteni a
javaslatot.
(4) A z eloterjesztes elkesziteseert, valamint hataridoben valo benyujtasaert a napirendi pont
eloadoja felelos.
(5) A z irasbeli hatarozati javaslatot szobeli eloterjesztes eseten is be kell nyujtani.
6. A kepviselo-testulet iileseinek vezetese cs tanacskozasi rendje

(1) A kepviselo-testulet iileset a polgarmester megnyitja, es az ules vegen bezarja.
(2) Polgarmester az iiles kezdeten megallapitja, hogy a kepviselo-testtileti iilest e rendelet
szabalyai szerint hivtak ossze. Megallapitja a jelenlevo es a tavol maradt kepviselok
szamat, a hatarozatkepesseget es az iiles tartama alatt folyamatosan ellenorzi azt.
13. §
(1) A kepviselo-testulet iilesenek napirendjere es a targyalas sorrendjere a polgarmester tesz
javaslatot, amely alapjan a napirendet a kepviselo-testiilet vita nelkul allapitja meg.
(2) A z idoben benyujtott siirgossegi inditvanyt a polgarmester koteles a napirendi javaslat
megtargyalasakor ismertetni.
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(3) A napirend elfogadasa utan az eloterjeszto az elfogadott napirendhez kotve van, annak
visszavonasara csak a kepviselo-testulet egyszerii tobbseggel - legfeljebb a
hatarozathozatalig - hozott dontese alapjan van lehetoseg.
(4) A napirend elfogadasa elott napirendi pont elhalasztasat, az indok megjelolesevel, a
tanacskozasra jogosultak kozul barki inditvanyozhatja. Ha az eloterjeszto az elnapolassal
egyetert, errol a kepviselo-testulet vita nelkul hataroz, es a polgarmester javaslatara
meghatarozza a napirendi pont targyalasanak idopontjat.
14. §
(1) A polgarmester, a kepviselok, a bizottsag es a jegyzo javasolhatjak a kepviselotestiiletnek valamely eloterjesztes vagy onallo inditvany siirgos targyalasat. A siirgossegi
javaslatot indokolassal kell ellatni.
(2) Siirgossegi javaslatot az eloterjesztessel vagy az onallo inditvannyal egyiitt a kepviselotestulet uleset megelozoen 2 nappal a polgarmestemel lehet benyujtani, aki dont a javaslat
indokoltsagarol.
(3) Amennyiben a polgarmester az inditvanynak nem ad helyt, a siirgossegi inditvany
kerdeseben a kepviselo-testulet a napirend elott minositett tobbseggel dont.
15. §
(1) A z interpellacio valamely problema felvetese es kifejtese a kepviselo-testulet ulesen, es
ezzel kapcsolatos kerdes megfogalmazasa a kepviselo-testiilet bizottsagahoz,
polgarmesterhez es jegyzohoz.
(2) Interpellalni a kepviselo-testiilet vagy szervei hataskorebe tartozo onkormanyzati ugyben
lehet.
(3) A kepviselo az interpellaciot visszavonhatja. Ha a kepviselo az interpellacio
elhangzasanak a napirend szerint varhato idopontjaban nines jelen, s a tavolmaradasat
elozetesen indokolva nem mentette ki, az interpellaciot visszavontnak kell tekinteni.
Kimentes eseten az interpellacio elmondasara a polgarmester uj idopontot tiiz ki.
(4) Ha a kepviselo a valaszt nem fogadja el, a valasz elfogadasarol a kepviselo-testiilet vita
nelkul dont.
16. §
(1) A z interpellaciora a kepviselo-testulet ulesen kell valaszt adni. A z interpellalt szemely
indokolt esetben 15 napon belul irasban ad valaszt. A z irasbeli valaszt minden
kepviselonek meg kell kiildeni.
(2) Ha a valaszt a kepviselo-testiilet nem fogadja el, dont a tovabbi teendokrol. A z
interpellacio alapjan reszletesebb vizsgalatot rendelhet el.
(3) A z interpellacio kivizsgalasaba az interpellalo kepviselot be kell vonni.
17. §
(1) A kerdes az onkormanyzati hataskorbe tartozo szervezeti, miikodesi, dontesi, elokeszites
jellegii felvetes.
(2) A kerdes benyujtasanak es megvalaszolasanak elintezesere a 15-16. § rendelkezeseit kell
alkalmazni azzal az elteressel, hogy a kepviselo-testulet a valasz elfogadasarol nem
hataroz.
7. A kepviselo-testulet ulesen jelenlevokre vonatkozo magatartasi szabalyok
es az iiles rendjenek fenntartasa
18. §
(1) A kepviselo-testiileti iilesen megjelentek a resziikre kijelolt helyen foglalhatnak helyet. A
jelenlevok kotelesek a tanacskozas meltosagat tiszteletben tartani.
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(2) A polgarmester gondoskodik a rend fenntartasarol. A z ulesen resztvevoket a tanacskozas
megzavarasa eseten rendre utasithatja.
(3) A tanacskozas rendjenek megtartasa erdekeben a polgarmester
a) a targytol eltero vagy ugyanazon erveket ismetlo felszolalot figyelmezteti, ismetlodo
esetben megvonhatja tole a szot,
b) rendre utasithatja azt a kepviselot, aki a kepviselo-testiilet vagy annak tagjai
meltosagat serto kifejezest hasznal vagy magatartasaval serti meg a tanacskozas
rendjet, sulyos esetben a kepviselot jegyzokonyvi megrovasban reszesiti.

(1)
(2)
(3)
(4)

19. §
A nyilvanos ulesen megjelent allampolgarok az ulesteremben a reszukre kijelolt helyen
foglalhatnak helyet.
A z ulesen resztvevo allampolgaroknak tanacskozasi joguk nines. Csak akkor kaphatnak
szot, ha kepviselo-testiilet tagjanak inditvanyara azzal a testulet egyetert.
A polgarmester az allampolgart - amennyiben elter a targytol, vagy masokat serto
kifejezest hasznal - figyelmezteti, ismetelt esetben megvonja a szot.
A polgarmester rendreutasithatja azt az allampolgart, aki a kepviselo-testiilethez
meltatlan magatartast tanusit. Ha a hallgatosag az ulest zavarja, a polgarmester a
rendzavarot figyelmezteti, ha a rendzavaro szemelye nem allapithato meg a teljes
hallgatosagot az ulesrol kiutasithatja.

20. §
A polgarmestemek a rendfenntartas erdekeben tett - e rendeletben szabalyozott - intezkedesei
ellen felszolalni, azokat visszautasitani, vagy azokkal vitaba szallni nem lehet.
8. A nyilvanossag biztositasa
21. §
(1) A z iilesek nyilvanossagat ugy kell biztositani, hogy a kepviselo-testiilet munkajat ne
akadalyozza.
(2) A nyilvanossag biztositasa erdekeben a jegyzokonyv egy peldanyat - zart iiles
jegyzokonyve kivetelevel - a jegyzo elhelyezi a pusztaszemes! iigyfelszolgalati irodaban.
22. §
Zart tiles tartasa eseten a kozerdekii adatok es kozerdekbol nyilvanos adatok megismeresenek
lehetoseget a soron kovetkezo iilesen a polgarmester a dontes ismertetesevel biztositja.
9. A ddnteshozatali eljaras, a szavazas modja, a helyi nepszavazas
23. §
(1) A polgarmester az ules soran napirendi pontonkent megnyitja, vezeti es berekeszti a vitat.
A testiilet ugy is hatarozhat, hogy tobb, temajaban osszefaggo eloterjesztes vitajat egyiitt
folytatja le.
(2) Elsokent az adott napirendi pont eloadojat, majd a bizottsag eloadojat illeti meg a szo. A
napirendi pont eloadojat a vita lezarasa utan a zarszo joga is megilleti.
(3) A vitat megelozo kerdesek megvalaszolasahoz az eloado igenybe veheti a tanacskozasi
joggal nem rendelkezo szakerto segitseget is.
(4) A z allaspontok fisztazasa, kozelitese erdekeben, barmely tagjanak javaslatara, a
kepviselo-testulet egyeztetesi sziinetet rendelhet el, meghatarozva annak idotartamat.
(5) A polgarmester vagy barmelyik kepviselo javasolhatja a napirendi pont targyalasanak
elnapolasat. Ha az elnapolassal az eloterjeszto egyetert, errol a testiilet vita nelkul hataroz,
es meghatarozza a napirend targyalasanak idopontjat.
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(6) A napirendi pont vitaja soran a kepviselo kerdeset egy percben, hozzaszolasat ot percben
mondhatja el, hozzaszolasaval kapcsolatban viszontvalaszt egy perc idotartamban adhat.
Ha a napirendi ponthoz tobb felszolalo nines, a polgarmester a vitat lezarja. A vita
lezarasat, valamint a hozzaszolas korlatozasat barmely kepviselo kerheti, melyrol a
kepviselo-testiilet hataroz.
(7) A szavazas elott a jegyzonek szot kell adni, amennyiben barmely javaslat torvenyesseget
illetoen eszrevetelt kivan tenni.
(8) A polgarmester az eloterjesztesben szereplo es a vitaban elhangzott javaslatokat
egyenkent bocsatja szavazasra ugy, hogy elobb a vita soran elhangzott modosito es
kiegeszito, majd az eloterjesztesben szereplo javaslatrol kell donteni.
24. §
(1) A kepviselo-testiilet tagjai igenlo szavazattal, ellenszavazattal vagy tartozkodassal
vesznek reszt a szavazasban.
(2) A javaslat elfogadasahoz - a minositett tobbseget igenylo esetek kivetelevel - egyszerii
tobbseg, a jelenlevo kepviselok tobb mint felenek igenlo szavazata szukseges.
(3) A minositett tobbseghez a megvalasztott kepviselok tobb mint felenek (3 fo)
egybehangzo szavazata szukseges.
(4) A kepviselo-testulet az Motv-ben foglaltakon tul, a kovetkezo iigyekben dont minositett
tobbseggel:
a) titkos szavazas elrendelese,
b) kituntetes adomanyozasa,
c) kozalapitvany letrehozasa,
d) helyi nepszavazas elrendelese,
e) a 14.§ (3) bekezdeseben foglaU esetben.
(5) Amennyiben a dontes minositett tobbsegi szavazatot igenyel, az azzal kapcsolatos
reszdontesek is minositett tobbsegi szavazattal hozhatok meg.
25. §
(1) Szavazni szemelyesen kell.
(2) A dontesi kerdest ugy kell szavazasra feltenni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen
felelni.
(3) A kepviselo-testulet hataskorebe tartozo valasztasi, kinevezesi, megbizasi ugyben es
kitunteto dij adomanyozasa ugyeben - ha a hatarozati javaslatban tobb szemely szerepel,
tovabba tobb altemativat tartalmazo javaslat eseten - a kepviselo-testulet tobblepcsos
szavazassal dont oly modon, hogy minden kepviselo mindegyik jeloltre, illetoleg
altemativara szavazhat. A z egyes szavazasi fordulokban a legkevesebb szavazatot kapott
szemelyre, illetoleg altemativara a kovetkezo szavazasi forduloban nem lehet szavazni. A
vegszavazas soran a ket legtobb szavazatot kapott szemelyrol, illetoleg altemativarol a
kepviselo-testiilet egyuttes szavazassal dont.
(4) A szavazas kezfelemelessel tortenik. A polgarmester elsokent a javaslattal egyetertoket,
majd a javaslat ellenzoit keri fel szavazasra. Ezt kovetoen tortenik a tartozkodas
kinyilvanitasa.
(5) A szavazas eredmenyet a jegyzo kozremukodesevel kell megallapitani. Ketseg eseten a
szavazast meg kell ismetelni.
(6) A szavazatok osszeszamlalasa utan a polgarmester megallapitja a szavazasban resz vett
kepviselok szamat, a javaslat mellett, a javaslat ellen, majd a tartozkodo szavazok szamat,
es kihirdeti a dontest.
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26. §
(1) Nev szerinti szavazast kell elrendelni, ha a szavazas megkezdese elott a kepviselo-testulet
tagja, a jegyzo vagy a bizottsag azt inditvanyozza.
(2) Nev szerinti szavazas eseten a jegyzo beturendben felolvassa a kepviselo-testulet
tagjainak nevet, akik a neviik felolvasasakor „igen", „nem", „tart6zkodom" kijelentessel
szavazhatnak. A jegyzo a szavazatot a nevsoron feltiinteti, a szavazatokat osszeszamolja,
es nevsorral egyiitt atadja a polgarmestemek. A szavazas eredmenyet a polgarmester
hirdeti ki. A szavazasi nevsort a szavazas szemelyenkenti eredmenyevel a
jegyzokonyvhoz kell csatolni.
27. §
(1) A titkos szavazas elrendeleserol a kepviselo-testulet minositett tobbseggel dont.
Kezdemenyezesere a 26.§ (1) bekezdesben meghatarozottak jogosultak.
(2) Titkos szavazasnal a kepviselo-testulet altal megvalasztott szavazatszamlalo bizottsag jar
el es bonyolitja le a titkos szavazast.
(3) A titkos szavazas szavazolapon tortenik, szavazoflilke vagy ktilon helyiseg es uraa
igenybevetelevel. A szavazasrol ktilon jegyzokonyv keszul, ez alapjan kerul ismertetesre a
titkos szavazas eredmenye.
(4) A titkos szavazasrol kesziilt jegyzokonyvnek tartalmazni kell a szavazas helyet, napjat, a
szavazatszamlalo bizottsag tagjainak nevet, tisztseget, a szavazas eredmenyet.
28. §
Helyi nepszavazas tartasat a valasztopolgarok legalabb 25 %-a kezdemenyezheti.
10. Rendeletalkotas es hatarozathozatal
29. §
(1) A kepviselo-testulet jegyzokonyvi rogzitessel, de szamozott hatarozat nelkul dont
a) az tigyrendi kerdesekrol,
b) a hatarozati javaslathoz erkezo modosito inditvanyrol,
c) az irasbeli rendelettervezethez erkezo modosito inditvanyrol.
(2) A kepviselo-testulet rendeleteit es hatarozatait kiilon-kiilon - a naptari ev elejetol
kezdodoen - folyamatos sorszammal es evszammal kell ellatni a kovetkezok szerint:
a) az onkormanyzati rendeletek jelzese: Pusztaszemes Kozseg Onkormanyzata
Kepviselo-testiiletenek .../ev(...h6...nap) onkormanyzati rendelete,
b) a kepviselo-testiileti hatarozatok jelolese: Pusztaszemes Kozseg Onkormanyzata
Kepviselo-testiiletenek .../...ev(...h6...nap) Kt. hatarozata a zarojelben feltiintetett
datum a hatarozat meghozatalanak idopontja.
(3) A rendeletek hiteles szoveget - modosito inditvanyra is figyelemmel- a jegyzo
szerkeszti.
(4) A kepviselo-testulet rendeletenek kihirdetese az onkormanyzati hivatal hirdetotablajan 15
napra kifuggesztett hirdetmennyel tortenik. A hirdetmeny tartalmazza a rendelet szamat,
targyat, a kihirdetes tenyet; valamint azt, hogy a hatalyos szoveg az onkormanyzati
hivatalban iigyfelfogadasi megtekintheto; tovabba a kifiiggesztes napjat. A rendelet
kihirdetesenek napja a kifuggesztes napja. A rendelet irattari peldanya tartalmazza a
kihirdetes tenyet es napjat.
(5) A kepviselo-testiilet normativ hatarozatanak kihirdetese az onkormanyzati hivatal
hirdetotablajan 15 napra kifuggesztett hirdetmennyel tortenik. A hirdetmeny tartalmazza a
hatarozat szamat, szoveget, a kihirdetes tenyet, tovabba a kifuggesztes napjat.
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30. §
(1) A rendeletalkotasra az eloterjesztes rendjenek altalanos szabalyain tul a (2)-(3) bekezdes
rendelkezeseit kell alkalmazni.
(2) Rendelet alkotasat kezdemenyezhetik:
a) a kepviselo-testulet tagjai,
b) a kepviselo-testulet bizottsaga,
c) ajegyzo.
(3) A rendeletalkotasra iranyulo kezdemenyezeseket a polgarmestemel kell benyujtani. A
polgarmester a jegyzo velemenyet kovetoen terjeszti a testulet ele, amely dont a
kezdemenyezes elfogadasarol, meghatarozza a rendelet-elokeszites menetet es azt, hogy a
tervezetet mely szervezetekkel kell egyeztetni, milyen fommon kell megvitatni.
(4) A rendelet-tervezetet a kepviselo-testulet eltero dontese hianyaban a kozos
onkormanyzati hivatal kesziti elo. A z eloterjeszto tajekoztatast ad a rendeletalkotas
szuksegessegerol, az elokeszites soran felvetett, de a tervezetben nem szereplo
javaslatokrol.
(5) A polgarmester, ajegyzo velemenyenek meghallgatasa utan, egyes rendelet-tervezeteket
az erdemi vita elott kozmeghallgatasra bocsathat.
31. §
(1) A jegyzo a rendeletek es hatarozatok hatalyos szoveget megkuldi mindazoknak, akiknek
a rendelet es hatarozat vegrehajtasaval kapcsolatban feladataik vannak, illetve felelosok a
vegrehajtasaert.
(2) Amennyiben a hatarozat vegrehajtasa akadalyba iitkozik, annak felmerulesekor, de
legkesobb a hatarido lejartat megelozo ulesen a testulettol a hatarido modositasat kell
kemi.
(3) A hatarozatok vegrehajtasaval kapcsolatos beszamolot a jegyzo kesziti el es terjeszti a
kepviselo-testulet ele.
(4) A kepviselo-testulet rendeleteirol es hatarozatairol nyilvantartast kell vezetni, amely a
jegyzo feladata.
11. A kepviselo-testulet iilesenek jegyzokonyve
32. §
(1)
A kepviselo-testulet
uleserol
keszitett jegyzokonyv Magyarorszag helyi
onkormanyzatairol szolo 2011. evi C L X X X I X . torveny (a tovabbiakban: Motv.) 52. § (1)
bekezdeseben foglaltakon tul tartalmazza:
a) az ulesrol tavolmarado kepviselo nevet, es azt, hogy a tavolmaradas igazolt vagy
igazolatlan,
b) az ulesen tanacskozasi joggal resztvevok felsorolasat, az erdeklodo allampolgarok
szamat,
c) napirendi pontonkent a napirend targyat es eloadojat,
d) nev szerinti es titkos szavazas eseten a hatarozathozatal modjat,
e) sztikseg eseten a polgarmester intezkedeseit,
f) az ulesen tortent fontosabb esemenyeket,
g) az interpellaciokat, kerdeseket.
(2) A jegyzokonyv mellekletkent tartalmazza:
a) a meghivot,
b) az eloterjeszteseket,
c) ajelenleti ivet,
d) a kepviselo irasban benyujtott hozzaszolasat,
e) a nevszerinti szavazas hitelesitett nevsorat,
f) titkos szavazasrol kesziilt jegyzokonyvet,
g) a rendelet kihirdetett szoveget.
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(3) A jegyzokonyv eredeti peldanyat az onkormanyzati hivatal kezeli, gondoskodik a
jegyzokonyvek evenkenti bekotteteserol, valamint megfelelo orzeserol.
33. §
(1) Onkormanyzati tarsulas tagjakent, a tarsulas tagjai, a tarsulas valamennyi tagjanak
donteset igenylo, a tarsulas mukodeset, valamint az ahala ellatott feladat- es hataskoroket
erinto dontesek meghozatala celjabol egyuttes kepviselo-testiileti ulest tarthatnak.
(2) A z egyuttes kepviselo-testiileti iiles tartasat a tarsulas tanacsa, a tarsulas elnoke es
barmelyik tarsult onkormanyzat kepviselo-testiilete kezdemenyezheti.
(3) A z egyiittes kepviselo-testiileti ulest, a tarsulast alkoto kepviselo-testiiletek szervezeti es
miikodesi szabalyzataiban meghatarozottak szerint, a polgarmesterek hivjak ossze.
(4) A z egyuttes kepviselo-testiileti iilest a tarsulas elnoke vezeti.
(5) A z egyiittes ulesen a kepviselo-testulet iilese - az ules vezeteset kiveve - az Motv. es a
Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban foglaltaknak megfeleloen zajlik.
(6) A z egyiittes iilesen az eldontendo kerdesben a kepviselo-testiiletek kulon-kulon
szavaznak es hoznak hatarozatot.
(7) A z egyiittes ulesrol jegyzokonyv keszul, amely a testiileti iiles jegyzokonyvere vonatkozo
szabalyoknak megfeleloen a kepviselotestuletek altal hozott hatarozatokat kulon,
valamint a tanacskozason elhangzott valamennyi - beleertve a mas kepviselo-testiilet
tagja altal tett - hozzaszolas lenyeget tartalmazza.
34. §
(1) A 33. § (2) es (4) bekezdeseben foglaltak kivetelevel a 33. § rendelkezeseit kell
alkalmazni minden mas esetben is, ha ketto vagy tobb kepviselo-testulet miikodeset,
feladat-, illetve hataskoret erinto dontes meghozatala celjabol egyiittes kepviselo-testiileti
ules tartasa sziikseges.
(2) Egyuttes iiles tartasat barmelyik erintett kepviselo-testiilet kezdemenyezheti, az ules
vezeteserol a kepviselo-testuletek allapodnak meg.
12. A kozmeghallgatas es a falugyules
35. §
(1) A kepviselo-testulet evente legalabb egy alkalommal tart kozmeghallgatast.
(2) A z elhangzott kozerdekii kerdeseket es javaslatokat, amennyiben a kozmeghallgatason
nem valaszoltak meg, a kozos onkormanyzati hivatal tizenot napon beliil kivizsgalja.
A bejelentonek adott valaszrol a kepviselo-testuletet tajekoztatni kell.
(3) A kozmeghallgatas idopontjarol, helyerol es napirendjerol a lakossagot a kepviselotestulet ulesevel megegyezo modon kell tajekoztatni.
(4) A z eves koltsegvetesi tervezetet es a gazdasagi programot kozmeghallgatas targyava
kell tenni.
(5) A rendelettervezetet es a gazdasagi program tervezetet a kozmeghallgatas elott
legalabb 4 nappal az onkormanyzati hivatalban hozzaferhetove kell tenni. Errol a
lakossagot az onkormanyzati hivatal a kozmeghallgatasrol szolo meghivoban
tajekoztatja.
(6) A kozmeghallgatast a polgarmester vezeti. A polgarmester a hozzaszolasok
idotartamat korlatozhatja.
(7) A kozmeghallgatasrol jegyzokonyv kesziil, melynek kezelesere a kozos
onkormanyzati hivatal a kepviselo-testulet iileserol kesziilt jegyzokonyv kezelesere
vonatkozo szabalyokat alkalmazza.
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36. §
A kepviselo-testulet a lakossag, a tarsadalmi es politikai szervezetek, az udtilotulajdonosok
kozvetlen tajekoztatasa erdekeben evente legalabb egy alkalommal falugyulest tart. A
falugyiilesrol a telepules lakossagat az onkormanyzati hirdetotablakon es a kepujsagban, a
falugyulest 3 nappal megelozoen kozzetett meghivoval kell tajekoztatni. A falugyulesrol
feljegyzes keszul.
13. Az onkormanyzati kepviselok
37. §
(1) A kepviselo a Motv-ben foglaltakon tul jogosult:
a) tevekenyen reszt venni a kepviselo-testulet es bizottsaga donteseinek elokesziteseben,
vegrehajtasaban, vegrehajtasanak szervezeseben, ellenorzeseben,
b) a dontes elott a dontest megalapozo elozetes informaciot igenyelni a kozos
onkormanyzati hivataltol,
c) jelzessel elni, ha a vegrehajtasban hianyossagot tapasztal, vagy a dontestol elterest
eszlel,
d) a kepviselo-testulet es bizottsaga irataiba, jegyzokonyveibe titoktartas mellett
betekinteni,
e) interpellaciot es kerdest feUenni a testulet ulesen,
f) surgossegi inditvanyt eloterjeszteni,
g) a kepviselo-testulet ulesenek osszehivasat, zart iiles elrendeleset, titkos szavazast, nev
szerinti szavazasi, vita lezarasat kezdemenyezni.
(2) A kepviselo az Motv-ben foglaltakon tul koteles:
a) ellatni a kepviselo-testiilet altal meghatarozott feladatokat,
b) irasban vagy szoban az indok megjelolesevel elozetesen bejelenteni, ha a kepviselotestulet vagy a bizottsag ulesen nem tud reszt venni, vagy egyeb megbizatasanak
teljesiteseben akadalyoztatva van,
c) a tudomasara jutott allami, szolgalati, iizleti, magantitkot megorizni, titoktartasi
kotelezettsege megbizatasanak lejarta utan is fennall,
d) olyan magatartast tanusitani, amely meltova teszi a kozeleti tevekenysegre, a valasztok
bizalmara.
(3) A kepviselo, aki a kikiildott meghivoban megjelolt idopontban a kepviselo-testiilet
iileserol elozetes bejelentes nelkiil tavol marad, es tavolmaradasat alapos indokkal nem
menti ki, igazolatlanul tavollevonek minosul.
(4) A kepviselo-testiilet tagjainak nevjegyzeket e rendelet fliggelekekent kell nyilvantartani.
38. §
(1) A polgarmester a kepviselot szakmai ismeretei, felkesziiltsege szerint bevonhatja a
dontesek elokeszitesebe, kOlonbozo szervekkel folytatott targyalasokba.
(2) A kepviselo rendelet megalkotasara es hatarozat meghozatalara vonatkozo
kezdemenyezesi jogara e rendeletben az eloterjesztesek rendjenek altalanos szabalyaira es
a rendeletalkotas szabalyaira megallapitott rendelkezeseket kell alkalmazni.
39. §
(1) A z Motv. szerinti erintettseg bejelentesenek elmulasztasa eseten a kepviselo-testulet a
kepviselo mulasztasl kovetoen cscdekes tiszteletdijat 25 %-kal csokkenti. Ismetlodo
esetben a esokkentes idotartama harom honapra emelkedik.
(2) Ketseg eseten, az Ugyrendi Bizottsag vizsgalatat kovetoen, a kepviselo-testiilet a soron
kovetkezo iilesen dont a szankcio alkalmazasarol.
(3) A z erintettseg bejelentese elmulasztasanak megallapitasat barmely kepviselo
kezdemenyezheti az erintettseget megalapozo ok megjelolesevel.
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40. §
(1) A kepviselo-testulet az Motv-ben foglalt kotelezettsegeit megszego kepviselo
kotelezettsegszeges megallapitasat kovetoen esedekes honapra jaro tiszteletdijat 25 %-kal
csokkenti. Ismetlodo esetben a esokkentes idotartama harom honapra emelkedik.
(2) A kotelezettsegszeges tenyenek megallapitasat barmely kepviselo kezdemenyezheti.
A kezdemenyezest a kotelezettsegszeges reszletes ismertetesevel, irasban, a
polgarmesterhez kell benyujtani. A kepviselo-testulet a kezdemenyezes polgarmesterhez
erkezeset koveto ulesen dont a kotelezettsegszeges megallapitasarol es a szankcio
alkalmazasarol.
41. §
A kepviselo a kepviseloi vagyonnyilatkozatok kezelesere, nyilvantartasara es ellenorzesere
vonatkozo szabalyzat szerint koteles eleget tenni vagyonnyilatkozat-teteli kotelezettsegenek.
A szabalyzat e rendelet fuggeleke.
14. A kepviselo-testulet bizottsagai
42. §
(1) A kepviselo-testulet Ugyrendi Bizottsagot hoz letre, mely elnokbol es ket tagbol all,
(2) A bizottsag a kovetkezo feladatokat latja el:
a) vegzi a kepviseloi vagyonnyilatkozatok ellenorzeset, kezeleset, nyilvantartasat,
b) ellatja az osszeferhetetlensegi es meltatlansagi iigyek vizsgalatat,
(3) A bizottsag tagjainak nevjegyzeket e rendelet fuggelekekent kell nyilvantartani.
43. §
(1) A bizottsag iileset a bizottsag elnoke, akadalyoztatasa eseten a bizottsag legidosebb
kepviselo tagja hivja ossze es vezeti.
(2) A z elnok koteles osszehivni a bizottsagot a kepviselo-testulet hatarozatara es a
polgarmester inditvanyara.
(3) A kepviselo-testiilet es a bizottsag egymas kozotti zavartalan kapcsolatat a polgarmester
biztositja.
(4) A bizottsag miikodesere, az (l)-(2) bekezdesben foglaltakon tul, a kepviselo-testulet
mukodesere vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni.
(5) A kepviselo-testulet esetenkenti feladatokra ideiglenes bizottsagot hozhat letre. A z
ideiglenes bizottsag reszletes feladatah a kepviselo-testiilet hatarozza meg. A z ideiglenes
bizottsag megbizatasa feladatanak teljesiteseig tart. Osszetetelere es miikodesere az
allando bizottsagra vonatkozo szabalyok iranyadok.
15. A polgarmester, az alpolgarmester

44. §
(1) A polgarmester megbizatasat foallasban latja el. A polgarmester fogadoideje:
csutortok: 8,00 - 10,00 oraig.
(2) A polgarmester az onkormanyzat vezetoje, felelos az onkormanyzat egeszenek
miikodeseert. Fo feladatai kiilonosen:
a) a telepiiles fejlodesenek elosegitese,
b) az onkormanyzat vagyonanak megorzese es gyarapitasa,
c) az onkormanyzat gazdalkodasi felteteleinek megteremtese,
d) a demokratikus helyi hatalomgyakorlas, a kozakarat ervenyesiilesenek biztositasa,
e) a nyilvanossag megteremtese, a helyi forumok szervezese,
f) a lakossag onszervezodo kozossegeinek a tamogatasa, a szukseges egyiittmiikodes
kialakitasa,
g) kapcsolattartas a helyi partok vezetoivel,
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h) a kepviselo-testulet miikodesi felteteleinek megteremtese, munkajanak segitese,
i) a kepviselok, a bizottsagi elnokok munkajanak segitese,
j) a kepviselo-testulet donteseinek elokeszitese, a dontesek
vegrehajtasanak
megszervezese, ellenorzese.
(3) Amennyiben a kepviselo-testulet - hatarozatkeptelenseg vagy hatarozathozatal hianya
miatt - ket egymast koveto alkalommal ugyanazon ugyben nem hozott dontest, a
polgarmester - az Motv. 42.§-aban meghatarozott iigyek kivetelevel - dontest hozhat,
melyrol a kovetkezo ulesen tajekoztatast koteles adni.
(4) A polgarmester a kepviselo-testiilet utolagos tajekoztatasa mellett - az Motv. 42.§-aban
meghatarozott iigyek kivetelevel - donthet a ket ules kozotti idoszakban felmenilo,
halaszthatatlan onkormanyzati ugyekben.
(5) A (4) bekezdes alkalmazasaban halaszthatatlan onkormanyzati iigynek minosul az az
iigy, melynek targyaban a dontes elmaradasa a kotelezo onkormanyzati feladatok
ellatasat, vagy a kepviselotestulet hatarozatanak vegrehajtasat veszelyeztetne.
45. §
(1) A kepviselo-testulet a polgarmester helyettesitesere, munkajanak segitesere egy fo
tarsadalmi megbizatasu alpolgarmestert valaszt.
(2) A z alpolgarmester a polgarmester iranyitasaval latja el feladatat, munkarendjet a
polgarmester hatarozza meg.
(3) A z alpolgarmestert a polgarmester tavolleteben irasbeli felhatalmazasa alapjan, tovabba a
polgarmester akadalyoztatasa eseten, a polgarmester jogosultsagai illetik meg.
16. A kozos onkormanyzati hivatal
46. §
(1) A kepviselo-testiilet hataskorebe tartozo onkormanyzati iigyek elokesziteset, az
onkormanyzati dontesek vegrehajtasat, a testiilet miikodesevel kapcsolatos adminisztrativ
feladatok es a jogszabalyokban eloirt igazgatasi feladatok ellatasat az onkormanyzati
hivatal vegzi.
(2) A z onkormanyzati hivatal jogi szemely. Gazdalkodik az onkormanyzat eves
koltsegvetesevel a kepviselo-testiilet altal megallapitott keretek kozott.
(3) A hivatal belso szervezeti egysegei:
a) hatosagi osztaly
b) penzugyi osztaly
c) titkarsagi es szervezesi osztaly
(4) A z osztalyok vezeteset hatarozatlan idore megbizott osztalyvezetok latjak el.
(5) A hivatal szervezetere es miikodesre vonatkozo szabalyokat az ugyrendje tartalmazza.
(6) A hivatal miikodeset Balatonfoldvar, Balvanyos, Kereki, Pusztaszemes, Szantod,
Szolad, Teleki onkormanyzatok illetekessegi teruletere vonatkozoan latja el.
(7) A hivatal tarsulasi szerzodes alapjan mas telepulesek illetekessegi teriileten is eljar.
(8) A kepviselo-testuletek egyuttes ulese dont az onkormanyzati hivatal tevekenysegerol
szolo eves beszamolo elfogadasarol.
17. Ajegyzo
47. §
(1) Ajegyzo a polgarmesterek iranyitasaval gondoskodik az onkormanyzatok mukodesevel
kapcsolatos feladatok ellatasarol, mely feladatkoreben:
a) elokesziti a kepviselo-testulet, a bizottsag ele kenilo eloterjeszteseket,
b) ellatja a kepviselo-testiilet, a bizottsag szervezesi es ugyviteli tevekenysegevel
kapcsolatos feladatokat,
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c) a kepviselo-testulet tilesein gondoskodik a jegyzokonyvek vezeteserol elkesziteserol
es a szavazatok osszeszamlalasarol,
d) rendszeresen tajekoztatast ad a polgarmestemek, a kepviselo-testiiletnek, a
bizottsagnak az onkormanyzat munkajat erinto jogszabalyokrol,
e) tajekoztatja a kepviselo-testuletet a hivatal munkajarol, az ugyintezesrol,
f) szervezi a hivatal jogi felvilagosito munkajat,
g) ellatja az igazgatasi tevekenyseg egyszeriisitesevel, korszerusitesevel kapcsolatos
feladatokat,
h) ellatja a kozos onkormanyzati hivatali megallapodas szerint erintett kepviselotestiiletek, bizottsag, es kepviselok miikodesevel kapcsolatos igazgatasi feladatokat,
i) koteles az erintett telepulesek kepviselo-testuleti iilesein szemelyesen vagy
megbizottja utjan reszt venni, es a szukseges tajekoztatast megadni,
j) szemelyesen vagy megbizottja utjan valamennyi erintett telepiilesen hetente egy
napon, a hivatal iigyrendjeben foglaltak szerint, iigyfelfogadast koteles tartani.
(2) A jegyzo jelzi a kepviselo-testiileteknek, azok szerveinek es a polgarmestereknek, ha
dontesiik, miikodesiik jogszabalyserto.
(6) Ajegyzoi es aljegyzoi tisztseg egyideju betoltetlensege vagy tartos akadalyoztatasuk
eseten a titkarsagi osztalyvezeto; a jegyzoi feladatok
ellatasahoz eloirt
szakkepzettseggel nem rendelkezo osztalyvezeto eseten az onkormanyzati hivatal
szekhelye szerinti telepiiles polgarmestere altal megbizott onkormanyzati hivatali
koztisztviselo jogosult ajegyzoi feladatokat - legfeljebb hat honapra - ajegyzoi tisztseg
betolteseig, vagy ajegyzo, aljegyzd akadalyoztatasanak megszuneseig ellatni.
18. A tarsulasok
48. §
(1) A z onkormanyzat feladatainak hatekonyabb, celszeriibb, gazdasagosabb es esszeriibb
megoldasa erdekeben tarsulasokban vesz reszt. A kepviselo-testiilet kulonosen mas
kepviselo-testiiletekkel es a megyei onkormanyzattal alakit tarsulast.
(2) A z onkormanyzat tarsulasainak jegyzeket e rendelet fiiggelekekent kell nyilvantartani.

19. Zaro rendelkezesek
49.§
(1) E rendelet a kihirdetesenek napjan lep hatalyba.
szabalyzatrol szolo 4/2011 .(IV.04.)
(2) Hatalyat veszti a szervezeti es miikodesi
onkormanyzati rendelet.
(3) Hatalyat veszti a helyi nepszavazasrol es nepi kezdemenyezesrol szolo 11/2003.(XII. 10.)
onkormanyzati rendelet.

Pusztaszemes, 2014. oktober 1
Mecseki Peter ne
polgarmester

Dr. Kiss Pal
cimzetes fojegyzo

Kihirdetve a Pusztaszemesi Kozos Onkovmkxp^^jkw&VQi^^
hirdetmennyel 2014. oktober 16. napjan.

elhelyezett
Dr. Kiss P
cimzetes foj
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