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Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2011.(…. ….) önkormányzati rendelete 

 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 

 
Szigliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló  1990. évi 

LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) 

bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.   

 

 

1. Általános rendelkezések 
 

 

1. § (1) Az Önkormányzat megnevezése: Szigliget Község Önkormányzata. 

(2) Az önkormányzat székhelye: 8264 Szigliget, Kossuth u. 54. 

(3) A képviselő-testület hivatalának megnevezése: Szigliget – Hegymagas Községek Körjegyzősége.  

(4) A képviselő-testület szervei:  

a) a polgármester, 

b) a képviselő-testület bizottságai és 

c) a képviselő-testület hivatala. 

 
2. § (1) Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. A címer és a zászló használatának rendjét 

önkormányzati rendelet szabályozza. 

 (2) A képviselő-testület és a polgármester hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar 
Köztársaság címere van, a köríven pedig 

a) a képviselő-testület pecsétjén a „Hegymagas Község Önkormányzata” 

b) a polgármester pecsétjén a „Hegymagas Község Polgármestere” 
    felirat olvasható. 

 

2. A képviselő-testület 

 
3. § A képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. 

 

3. Az önkormányzat feladat- és hatásköre 

 

4. § Az önkormányzat kötelező feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 

továbbiakban: Ötv.) tartalmazza. 

 
5. § Az önkormányzat ellátja a helyi közszolgáltatásokat az Ötv. szerint. 

6. § (1) Az önként vállalt többletfeladatok felvállalását megelőzően fel kell mérni, hogy képes-e az 

Önkormányzat a feladatellátás gazdasági feltételeinek folyamatos biztosítására. Az önkéntes 
feladatellátásról a Képviselő-testület rendeletben dönt. 

 

(2) A Képviselő-testület önként vállalt feladatai az alábbiak: 

a) községi strand üzemeltetéséről, 

b) a vár üzemeltetéséről,  

c) a közösségi tér biztosítása, 

b) a könyvtári feladat ellátásáról mozgókönyvtár működtetésével és 
c) a helyi sport támogatása. 
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7. § (1) A Képviselő-testület az Ötv. szabályai szerint hatásköreinek átruházásáról külön rendeletben 
dönt. 

(2) A Képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit az Ötv. tartalmazza. 

 

8. § (1) A képviselő-testület át nem ruházható hatáskörei vonatkozásában az Ötv. rendelkezései 
irányadóak. 

(2) Az átadott hatáskörben végzett munkáról a polgármester a soron következő rendes testületi ülésen 

számot ad. 

4. A képviselő-testület működése 

 

9. § (1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést és más helyi önkormányzattal együttes 

ülést tart.  

(2) A képviselő-testület üléseit a polgármester hívja össze és vezeti le. Akadályoztatása esetén  

a) az alpolgármester,  

b) a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a körelnök, 
c) a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a korelnök  

    jogosult az ülés összehívására és levezetésére. 

(3) A (2) bekezdés szerinti akadályoztatásnak minősül különösen az érintett betegsége, munkahelyi 
elfoglaltsága miatti távolmaradása, vagy ha személyére vonatkozóan törvényben meghatározott 

kizárási ok merül fel. 

(4) A képviselő-testület határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tagja jelen van. 

(5) Döntéshozatalhoz a jelenlévő képviselő-testületi tagok több mint felének azonos szavazata 
szükséges. Amennyiben a javaslat a jelenlevő képviselő-testületi tagok több mint felének „igen” 

szavazatát nem kapja meg, a javaslat elutasított.  

(6) A képviselő-testület minősített többségű döntéséhez a megválasztott képviselő-testületi tagok több 
mint a felének, 3 főnek az azonos szavazata szükséges. 

5. Az alakuló ülés 

 
10. § (1) Az alakuló ülés időpontjára, vezetésére az Ötv. rendelkezései irányadóak.  

(2) Az alakuló ülést a korelnök vezeti le. A korelnök akadályoztatása esetén helyére a korban 

legidősebb képviselő lép.  

(3) Az alakuló ülés napirendje: 

a) helyi választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása, 

b) a képviselők eskütétele, 

c) a polgármester eskütétele, 
d) a polgármester programjának ismertetése, 

e) a polgármester illetményének meghatározása, 

f) alpolgármester választása titkos szavazással, 

g) alpolgármester eskütétele, 
g) az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása és 

h) a bizottsági szerkezet kialakítása, bizottsági tagok megválasztása. 

(4) Az esküt a helyi választási bizottság elnöke veszi ki a polgármestertől és a települési képviselőktől. 

(5) Az alakuló ülésről az Ötv. irányadó rendelkezései szerint jegyzőkönyv készül. 

(6) Az alpolgármester választásáról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a szavazás 

eredményét, a bizottság minden tagjának aláírását. A jegyzőkönyvet csatolni kell a testületi 
jegyzőkönyvhöz. 
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6. A rendes és rendkívüli ülés 

 

11. § (1) A képviselő-testület rendes ülései gyakoriságága vonatkozásában az Ötv. rendelkezései az 

irányadóak.  

12. § (1) A képviselő-testület rendes üléseit éves munkaterv alapján tartja. 

(2) A munkatervet a polgármester állítja össze és terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

(3) a munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: 

a) a képviselőktől és 
b) a körjegyzőtől. 

(4) A munkaterv tartalmazza 

a) az ülés várható időpontját hónap megjelöléssel 

b) a napirendek címét, előterjesztőjének nevét, 
c) az előkészítésért felelős nevét és 

d) a közmeghallgatás időpontját. 

(5) A munkaterv-javaslat benyújtásának határideje minden év december 1. A munkaterv elfogadásáról 
a képviselő-testület minden év decemberi ülésén egyszerű szótöbbséggel határoz. 

(6) Az előterjesztéskor a testületet írásban tájékoztatni kell a munkatervből kimaradt javaslatokról. 

13. § (1) A polgármester a munkatervtől eltérően – halasztást nem tűrő esetben – rendkívüli ülést is 
összehívhat. 

(2) A képviselő-testület rendkívüli ülését – írásbeli indítványra – össze kell hívni: 

a) a képviselők ¼-ének kezdeményezésére vagy 

b) a képviselő-testület állandó bizottságának indítványára. 

(3) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványban meg kell jelölni az ülés javasolt 

időpontját, napirendjét és indokait. Az indítványt az indítványozó képviselőknek saját kezűleg alá kell 

írni. Az indítványt a polgármesternél kell benyújtani, aki a benyújtástól számított 15 napon belül 
köteles a képviselő-testületi ülést összehívni. 

(4) Sürgős, halaszthatást nem tűrő esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására 

a) telefonon keresztül szóbeli meghívással, 
b) elektronikus levélben (e-mailben) vagy 

c) egyéb szóbeli meghívással. 

 

14. § (1) A képviselő-testület évente egyszer az Ötv szabályai szerint, előre meghirdetett 
közmeghallgatást tart, amelyen a polgármester beszámol a képviselő-testület munkájáról, az előző évi 

költségvetés végrehajtásáról, a következő évi tervekről, az állampolgárok és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. Az évente megtartandó 
közmeghallgatás idejét a képviselő-testület a munkatervében ütemezi.  

(2) Közmeghallgatást kell tartani akkor is, ha a képviselők több mint a fele indítványozza. 

(3) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, 

egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben, a 
képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, 

vagy a körjegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot tehetnek. 

(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, amelyről jegyzőkönyv készül, tartalmára, készítésére, a 
képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályokat kell alkalmazni. 

(5) A közmeghallgatás időpontját, helyét, legalább 8 nappal az ülés előtt – a helyben szokásos módon, 

hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – nyilvánosságra kell hozni. 
A közmeghallgatás idejéről és napirendjéről a településen élő állampolgárokat és társadalmi 

szervezeteket írásban értesíteni kell. 
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7. Meghívó 

15. § (1) A képviselő-testület tagjait a polgármester az ülés helyének, időpontjának, a napirend 

tárgyának megjelölését tartalmazó meghívóval hívja össze. A képviselő-testületi ülések rendszeres 

tartásának helyszíne: Szigliget Polgármesteri Hivatal tanácsterem. 

(2) A meghívóban szereplő tárgysorozat sorrendje: 

a) rendelet-tervezetek,  

b) gazdasági, vagyoni ügyek, 
c) a polgármester, alpolgármester, körjegyző, bizottsági elnökök előterjesztései, 

d) választási és kinevezési ügyek, 

e) testületi hatáskörbe tartozó egyedi ügyek és 

f) kérdések, közérdekű bejelentések, interpellációk. 

(3) A rendes ülésre szóló meghívót és előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal 

meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal 

megkapják. A kiküldés papír alapon történik. 

(4) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a nyilvánosságot a meghívónak az önkormányzat 

hirdetőtábláján történő kifüggesztésével és Hegymagas község honlapján történő közzétételével 

tájékoztatni kell. Az önkormányzat honlapján a meghívóval együtt a nyilvános ülésekre készített 
előterjesztéseket is közzé kell tenni. 

(5) A képviselő-testület üléseire meg kell hívni a képviselőket, valamint tanácskozási joggal: 

a) a körjegyzőt, 

b) az egyes napirendekhez a napirend előadóját, 
c) akiknek jelenlétét a napirend kapcsán a polgármester indokoltnak tartja.  

(6) A meghívóval együtt az írásos előterjesztéseket, a polgármester napirend előtti írásos jelentéseit is 

kézbesíteni kell. A (5) bekezdés b) – c) pontjaiban meghatározottak előterjesztést csak ahhoz a 
napirendhez kapnak, amelynek előkészítésében közreműködtek. 

(7) Az írásos előterjesztés fő részei és tartalmi minimumkövetelményei: 

a) a tárgy pontos meghatározása, 
b) az előterjesztő megnevezése, 

c) az előterjesztés tartalmának megjelölése, amely lehet 

ca) rendelet-tervezet, 

cb) határozati javaslat, 
cc) beszámoló, 

cd) tájékoztató. 

d) az előkészítésben résztvevő személyek megnevezése, 
e) mennyiben szükséges annak áttekintése, hogy a témakör szerepelt már korábban is 

napirenden, s ha igen milyen döntés született, 

f) jogszabályi háttér ismertetése, 

g) az önkormányzatot esetlegesen érintő pénzügyi vonatkozások ismertetése, 
h) a meghozandó döntés indokai az esetleges alternatívák bemutatásával és 

i) amennyiben létező dokumentumot érint a változtatások ismertetése és amennyiben szükséges 

ia) térkép, 
ib) hatósági igazolás, 

ic) szakvélemény. 

 

8. Sürgősségi indítvány 

 

16. § (1) A munkaterv szerinti rendes ülésre kibocsátott meghívót követően a polgármester, az 

alpolgármester, a körjegyző, a képviselő-testület bizottsága, a képviselő az önkormányzat érdekében 
azonnali intézkedést igénylő ügyben – elsősorban pénzügyi- és vagyongazdálkodási kérdésekben – 

sürgősségi indítvánnyal élhetnek. Rendkívüli ülésre sürgősségi indítványt benyújtani nem lehet. 
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(2) A sürgősségi indítvány a sürgősség tényének rövid indokolásával legkésőbb az ülést megelőző 
napon 12.00 óráig nyújtható be a polgármesternél. A polgármester a sürgősségi indítványt szóban is 

előterjesztheti. 

(3) A sürgősség kérdésében a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt a napirend 

meghatározása előtt. A polgármester alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid 
ismertetésére. 

(4) A sürgősségi indítványt – elfogadása esetén – a képviselő-testület a vegyes ügyek között, az 

írásban már kiadott napirendi pontok megtárgyalását követően, utolsóként tárgyalja meg. 

9. Zárt ülés 

 

17. § (1) A zárt ülés elrendelése vonatkozásában az Ötv. rendelkezései irányadóak. 

(2) A Képviselő-testület zárt ülésén keletkező külön törvény szerint közérdekű adat és közérdekből 
nyilvános adat megismerésére vonatkozó kérelmet a polgármesternek kell benyújtani. A kérelemben a 

kérelmező köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) egyértelműen és konkrétan 

megjelölni. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot 
is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 

 

10. A képviselő-testületi ülés vezetése, a tanácskozás rendje 
 

18. § (1) A polgármester az ülés megnyitása után megállapítja a határozatképességet – melyet az ülés 

teljes ideje alatt köteles ellenőrizni –, számba veszi a távollevőket. 

(2) A határozatképtelenség tényét az ülés jelenléti ívén a körjegyző rögzíti. 

(3) A határozatképtelen testületi ülést 7 napon belül, ugyanazon napirendek megtárgyalására újra össze 

kell hívni. 

19. § (1) A polgármester feladata a képviselő-testület ülésének vezetésével kapcsolatosan: 

a) előterjeszti az ülés napirendi javaslatát, 

b) tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, 

c) tájékoztatást ad az előző ülésen elhangzott bejelentések alapján tett intézkedésekről, 
d) beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, 

e) ismerteti a sürgősségi indítványt, 

f) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és összefoglalja a vitát,  

g) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a 
határozatokat, 

h) biztosítja a képviselők bejelentési és interpellációs jogának gyakorlását, 

i) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, 
j) berekeszti az ülést. 

 

(2) A polgármester az ülés vezetése során a következő intézkedések megtételére jogosult: 

a) felhívja a hozzászólót, hogy csak a tárggyal kapcsolatban tegye meg észrevételét, javaslatát, 
attól ne térjen el, 

b) figyelmezteti a hozzászólót az üléshez nem illő, másokat sértő kijelentésektől való 

tartózkodásra, 
c) rendre utasíthatja vagy kiutasíthatja azt a hallgatóság köréből, aki a képviselő-testületi üléshez 

méltatlan magatartást tanúsít, 

d) lezárja a vitát. 

(3) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat 

visszautasítani, azzal vitába szállni nem lehet. 
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11. A napirendek tárgyalása 
 

20. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének napirendjére a polgármester a meghívónak megfelelően 

tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet egyszerű többséggel a képviselő-testület állapítja meg.  

(2) A tanácskozás rendje: 

a) a polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységéről, 

b) a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról, az előző ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett 
intézkedésekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,  

c) A polgármester minden napirendi pont felett külön vitát nyit, de javasolhatja egyes 

napirendek összevont tárgyalását, 

d) a napirend előterjesztője a vita előtt szóban, vagy írásban kiegészítést tehet, az előterjesztést 
új tényekkel egészítheti ki. Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal 

résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az köteles rövid választ adni. 

(3) Az érdemi vita során: 

a) a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kifejtik a napirendi ponttal 

kapcsolatos észrevételeiket és a döntés-tervezettel kapcsolatos javaslataikat.  

b) a felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A felszólalás időtartama legfeljebb 
3 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama a 3 percet nem 

haladhatja meg. Az időtúllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól. 

c) a polgármester a megjelent állampolgárok és közösségek képviselőinek hozzászólást 

engedélyezhet a napirendi pont tárgyalásához 3-3 perc időtartamban.  

d) a polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet. 

(4) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja javaslatot 

tehet. E javaslatról a testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz. 

(5) A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. 

(6) A vita lezárása után a határozathozatal előtt a körjegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok 

törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. 

(7) Bármelyik képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma 

napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel 

határoz. 

12. Döntéshozatali eljárás 

 

21. § A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat 

egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület az 
elhangzás sorrendjében. Amennyiben az eredeti határozati javaslathoz képest a képviselő-testület 

módosított javaslatot fogad el, úgy a polgármester a szavazás előtt ismerteti a módosított határozat 

szövegét. 

  
22. § (1) A szavazás nyílt, névszerinti, vagy titkos szavazással történik. 

(2) Szavazás közben a szavazatot indokolni nem lehet. 

(3) A képviselők „igen” vagy „nem” szavazattal vesznek részt a szavazásban vagy tartózkodnak.  

 

23. § A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester 

gondoskodik. Ha a szavazás eredményét tekintve kétség merül fel, vagy valamelyik képviselő kéri, a 
polgármester köteles a szavazást megismételtetni. 
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24. § (1) Névszerinti szavazásra 

a) a polgármester, 

b) bármely képviselő és 

c) a körjegyző 

tehet javaslatot. 

(2) A névszerinti szavazásra irányuló javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű 

szótöbbséggel dönt.  

(3) A név szerinti szavazás esetén a körjegyző külön ív alapján, ABC sorrendben egyenként olvassa a 
települési képviselők nevét, akik a nevük felolvasásakor „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” 

szavazattal szavaznak. A körjegyző a névsoron feltünteti a szavazatot, azt összeszámolja és a szavazás 

eredményét – a névsorral együtt – átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester 

hirdeti ki. 

(4) A név szerinti szavazást mindig kötelező jegyzőkönyvben rögzíteni. A külön hitelesített névsort az 

ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.  

(5) Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást nem lehet tartani.  

25. § (1) A képviselő-testület az Ötv. irányadó rendelkezéseiben foglalt szabályok szerint egyszerű 

szótöbbséggel titkos szavazást rendelhet el. 

(2) A titkos szavazás elrendelésére irányuló javaslatot a 24. § (1) bekezdésében leírt személyek 
tehetnek. 

(3) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik. 

(4) A titkos szavazásnál az Ügyrendi és Szociális Bizottság, mint szavazatszámláló bizottság jár el.  

(5) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és 
érvénytelen szavazatok arányát és a szavazásról jegyzőkönyvet készít. 

(6) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv tartalmazza: 

a) a szavazás helyét és napját, 
b) a szavazás kezdetét és végét, 

c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét, 

d) a szavazás során felmerült körülményeket, 
e) a szavazás során tett megállapításait és hozott határozatokat és 

f) a szavazás eredményét. 

(7) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A 

jegyzőkönyvvezetői feladatokat a körjegyző látja el. 

(8) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a képviselő-testületnek – a jegyzőkönyv 

ismertetésével – jelentést tesz. 

(9) A titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben határozatba kell foglalni. 

 

13. Az önkormányzat rendelete 

 
26. § (1) Önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhet 

a) a polgármester, 

b) a képviselő, 
c) a képviselő-testület bizottsága és 

d) a körjegyző. 

(2) A kezdeményezést a polgármesterhez írásban kell benyújtani, melyet legfeljebb 30 napon belül a 
képviselő-testületnek napirendjére kell tűzni. 

(3) A rendelet-tervezet előkészítése során a képviselő-testület – a lakosság szélesebb körét érintő 

rendelkezések előkészítésénél – elveket, szempontokat állapíthat meg, meghatározhatja, hogy a 
tervezetet mely szervekkel kell egyeztetni, milyen vitafórumon kell megvitatni. 
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(4) A rendeletalkotás szakmai előkészítése a körjegyző feladata. 

(5) A polgármester gondoskodik a tervezetnek a képviselőkhöz történő eljuttatásáról. 

27. § (1) Az önkormányzati rendelet aláírására és kihirdetésére az Ötv. szabályai irányadóak. 

(2) Az önkormányzati rendelet nyilvántartásáról a körjegyző gondoskodik. 

(3) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon az Önkormányzat hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel ki kell hirdetni. 

(4) Az önkormányzati rendelet hatályba lépését tárgyának pontos megjelölésével az önkormányzat 

honlapján közzé kell tenni. 

 

14. Kérdés, interpelláció 

 

28. § (1) A képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a bizottság 
elnökéhez, a körjegyzőhöz önkormányzati ügyekben magyarázat kérése céljából interpellációt 

intézhet. 

 (2) Az interpellációt legkésőbb az ülés előtt két nappal írásban kell benyújtani. Ha az ülésen az 
interpelláló nincs jelen, úgy az interpellációt megtárgyalni nem lehet. Az interpelláció benyújtója az 

ülésen 3 percben ismertetheti beadványát. 

(3) A Képviselő-testület tagjai az ülésen a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a körjegyzőhöz, a 
bizottság elnökeihez kérdést terjeszthetnek elő 3 perc időtartamban. 

(4) A kérdésekre lehetőleg az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban válaszolni kell. A 

Képviselő-testület a válaszról csak akkor határoz, ha azt a kérdező nem fogadja el. 

(5) Az interpellációra – ha nem lehetséges az ülésen – írásban kell válaszolni 15 napon belül. A választ 
meg kell küldeni valamennyi képviselőnek. Az interpellációkra adott válaszról az interpelláló 

nyilatkozik, a Képviselő-testület vita nélkül dönt annak elfogadásáról. 

 

15. A jegyzőkönyv 
 

29. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmazza: 

a) az ülés jellegét (alakuló, rendes, rendkívüli, közmeghallgatás), 

b) az ülés módját (nyilvános vagy zárt ülés), 

c) az ülés helyét, időpontját, 

d) a megjelent és a távollévő képviselők nevét, 
e) a tanácskozási joggal résztvevők nevét, 

f) a napirend előtti felszólalásokat és annak lényegét, 

g) az elfogadott napirendet, 
h) napirendi pontonként  

ha) a napirend tárgyát,  

hb) a szóbeli előterjesztés lényegét,  
hc) az előadó és a felszólalók nevét és  

hd) a kérdések, válaszok, illetve a hozzászólások lényegét,        

i) a szóban előterjesztett határozati javaslatokat, 

j) a határozathozatal módját és a szavazás számszerű eredményét, 
k) a határozatok szövegét, 

l) a polgármester esetleges intézkedéseit, 

m) az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat és  
n) az ülés bezárásának időpontját. 

 

30. § (1) A jegyzőkönyv 3 példányban készül, elkészítésére, aláírására és a törvényességi ellenőrzést 
végző szerv felé történő megküldésére az Ötv. szabályai irányadóak. 
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(2) A jegyzőkönyv eredeti példányával együtt kell kezelni, ahhoz csatolni kell: 

a) a meghívót, 

b) a jelenléti ívet, 

c) az írásos előterjesztéseket, 

d) a jegyzőkönyvbe nem foglalt rendelet hiteles példányát, 
e) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv 1 példányát, 

f) a körjegyző jogszabálysértésre vonatkozó észrevételét, 

g) a névszerinti szavazásról készült névsort és 
h) az írásban benyújtott interpellációkat. 

(3) A jegyzőkönyv egy másolati példányát a községi könyvtárban kell elhelyezni. 

(4) A jegyzőkönyvek naptári évenkénti beköttetéséről a körjegyző gondoskodik. 

(5) A zárt ülésről 2 példányban készül jegyzőkönyv. A zárt ülés jegyzőkönyvére a képviselő-testület 
üléséről készült jegyzőkönyv szabályai az irányadók, de kezeléséről – a korlátozott betekintési jogra 

tekintettel – a körjegyzőnek külön kell gondoskodni. A zárt ülésen hozott határozatok sorszámozása 

folyamatosan történik. A jegyzőkönyv törvényességi ellenőrzést végző szerv felé történő 
megküldésére az Ötv. szabályai irányadóak. 

(6) A jegyzőkönyveket – a zárt ülés anyagát kivéve – az érdeklődő polgárok Szigliget – Hegymagas 

Községek Körjegyzősége hivatali helyiségében és a könyvtárban megtekinthetik.  

(7) A képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvet az önkormányzat honlapján meg 

kell jelentetni. 

16. Önkormányzati rendeletek, határozatok  

 
31. § (1) Az önkormányzati rendeleteket a jogalkotásra irányadó szabályok szerint kell megjelölni. 

(2) A képviselő-testületi határozatokat külön-külön naptári év elejétől kezdődően folyamatos 

sorszámmal és ehhez törtvonallal kapcsolódva az ülés idejének számával, évszámmal, hónappal, 
nappal és „Kt.” jelzéssel kell ellátni. 

(3) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: 

a) a napirend elfogadásáról, 
b) ügyrendi kérdésekről, 

c) névszerinti szavazás elrendeléséről, 

d) a titkos szavazás elrendeléséről és 

e) a képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszokról. 

(3) A rendeletek és határozatok nyilvántartásáról a körjegyző gondoskodik. 

32. § (1) A rendeletek nyilvántartása tartalmazza: 

a) a rendelet tárgyát és számát, 
b) a rendelet megalkotásának időpontját, 

c) a hatálybalépés időpontját és 

d) az esetleges későbbi módosító vagy hatályon kívül helyező rendelet számát és a változás 

időpontját. 

(2) A határozatok nyilvántartása tartalmazza: 

a) a határozat tárgyát, számát, 

b) a végrehajtás felelősét, 
c) a végrehajtás határidejét, 

d) a végrehajtásra vonatkozó feljegyzéseket és 

e) a végrehajtás jelentésének időpontját. 
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17. A települési képviselő 
 

33. § (1) A települési képviselő jogállására, feladataira az Ötv. és a képviselői jogállást szabályozó 

törvényi rendelkezések irányadóak. 

(2) A képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó költségtérítés és tiszteletdíj megállapítását külön 
önkormányzati rendelet szabályozza. 

18. A képviselő-testület bizottságai 

 
34. § (1) A képviselő-testület állandó vagy ideiglenes bizottságai létrehozására az Ötv. szabályai 

irányadóak. 

(2) A bizottság tagjaira javaslatot tehet 

a) a polgármester és 

b) bármely képviselő. 

35. § A képviselő-testület állandó bizottsága az Ügyrendi és Szociális Bizottság. 

 
36. § (1) A képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot 

hozhat létre. 

(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló jelentésnek a 
képviselő-testület által történő elfogadásáig tart. 

(3) Ideiglenes bizottságot különösen a következő feladatok megoldására célszerű létrehozni: 

a) egy-egy önkormányzati döntés (rendelet, határozat) tervezetének előkészítése, illetve a döntés 

végrehajtásának ellenőrzésére, 
b) a képviselő-testület ülése elé kerülő olyan jelentős napirendnek az előkészítésére, amely 

külön vizsgálatot, koordinációt és széleskörű tájékozódást igényel (ilyen lehetnek: beruházások, 

felújítások) 

37. § A bizottságok létszáma 5 fő.  

 

38. § (1) A bizottságok szükség szerint tartanak ülést. A bizottság ülését az elnök – akadályoztatása 
esetén az elnökhelyettes – az ülést megelőzően legalább 3 munkanappal előbb hívja össze és vezeti  

(2) A bizottság tagjai számára az ülésre – a (3) bekezdésben leírt kivétellel – meghívót kell küldeni. A 

képviselő-testület tagjait és a körjegyzőt a bizottsági ülések helyéről és időpontjáról értesíteni kell. 

(3) Halaszthatatlan esetben az elnök a bizottság ülését rövid úton, értesítéssel is összehívhatja 
legkésőbb az értesítés közlését követő napra a napirend megjelölésével. 

(4) Az elnök köteles összehívni a bizottságot: 

a) a képviselő-testület határozatára, 
b) a polgármester indítványára vagy 

c) a bizottsági tagok több mint felének indítványára. 

39. § (1) A bizottság ülése nyilvános, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a képviselő-testületi zárt 

ülésekre vonatkozó szabályokkal egyeznek meg. 

(2) A bizottsági üléseken tanácskozási joggal részt vehet: 

a) a települési képviselő,  

b) a polgármester,  
c) az alpolgármester és  

d) a körjegyző. 

(3) A bizottság határozatképességére és határozat hozatalára a képviselő-testületre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

(4) A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 
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(5) A bizottság működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a körjegyző köteles biztosítani. 

(6) A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet 15 napon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az 

elnök és a körjegyző írja alá. 

(7) A bizottság soron következő üléssel kapcsolatos határozatairól szóló tájékoztatót a következő 

rendes testületi ülésre elő kell terjeszteni. 

19. Ügyrendi és Szociális Bizottság 
 

40. § Az Ügyrendi és Szociális Bizottság feladatai: 

a) összeférhetetlenségi ügyekben előkészíti a képviselő-testület döntéseit, 

b) ellátja a képviselő-testület ülésén a titkos szavazással kapcsolatos teendőket, 
c) ellátja a polgármester, alpolgármester, képviselők valamint a velük közös háztartásban élő      

házas- vagy élettárs és gyermekek vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat, ezen belül: 

ca) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel érintettek felhívását a kötelezettségük 

teljesítésére, 
cb) a vagyonnyilatkozatok átadásával-átvételével kapcsolatos feladatokat, 

cc) vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat, 
cd) a vagyonnyilatkozati eljárás kezdeményezésével és lebonyolításával kapcsolatos 

feladatokat, 

ce) a vagyonnyilatkozati eljárás eredményéről tájékoztatja a soron következő ülésen a 
képviselő-testületet. 

d) a polgármester illetményével, egyéb juttatásával kapcsolatos előterjesztések előkészítése, a 

képviselő-testület elé terjesztése, 

e) dönt a hatáskörébe utalt szociális ügyekben, 
f) közreműködik a helyi önkormányzat szociálpolitikai elképzeléseinek programjának 

kidolgozásában, 

g) javaslatokkal él a településen élő, fokozottan hátrányos helyzetben lévő rétegek, személyek 
kiemelt támogatását illetően, 

h) ellenőrzi a hatáskörébe utal döntések végrehajtását. 

 

20. A polgármester 
 

41. § (1) A polgármester jogállására, a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságai 
működésével összefüggő feladati vonatkozásában az Ötv. és a polgármester jogállásáról szóló törvény 

rendelkezései az irányadóak.   

(2) A polgármester a megbízatását főállásban, részmunkaidőben látja el.  

(3) A polgármester összeférhetetlenségével, vagyonnyilatkozatával, illetményének emelésével, 

jutalmazásával, kapcsolatos javaslatokat az Ügyrendi és Szociális Bizottság terjeszti a képviselő-

testület elé. 

(4) A polgármester szabadságát a Képviselő-testületet adja ki, lehetőleg a polgármesterrel történt 

egyeztetés alapján. Öt napon túl terjedő szabadsága kiadását a képviselő testülettől a szabadság 

megkezdése előtt kéri. Öt napot meg nem haladó szabadságának felhasználásáról a következő ülésen 

kell bejelentést tennie.  

(5) A képviselő-testület polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogkörében hozott határozatainak 

kiadmányozását az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke gyakorolja. 

(6) A polgármester fogadónapja minden szerdán 8
00

 - 10
00

 óra. 

21. Az alpolgármester 
 

42. § (1) A képviselő-testület az Ötv. irányadó szabályai szerint saját tagjai sorából egy fő társadalmi 

megbízatású alpolgármestert választ. 

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester jogállására, tiszteletdíjára az Ötv. és a polgármester 

jogállásáról szóló törvény szabályai irányadóak. 
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(3) A polgármester jogosult: 

a) az alpolgármester konkrét feladatainak meghatározására,  

b) a közöttük lévő munkamegosztás kialakítására és  

c) a helyettesítés rendjének meghatározására. 

(4) A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat (pl. bizottsági döntés felfüggesztése, 
testületi ülés összehívása stb.) az alpolgármester csak a polgármester tartós akadályoztatása esetén, 

helyettesítési jogkörében gyakorolhatja. Tartós akadályoztatásnak minősül: 

a) 30 napot meghaladó betegség, 
b) büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés és 

c) 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság. 

(6) Az alpolgármester feladatait havi 12 órában látja el. 

 

22. Körjegyző 
 

43. § (1) A körjegyző jogállására, feladataira az Ötv. és a köztisztviselői jogállást szabályozó törvényi 

rendelkezések irányadóak. 

(2) A körjegyző az (1) bekezdésben leírt feladatain túl a képviselő-testület munkájával kapcsolatban 

a) előkészíti a képviselő-testület, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, 

b) ellátja a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos 

feladatokat és 
c) a képviselő-testületi ülésen az előterjesztés vitájában, a szavazás előtt bármely javaslatot 

érintően törvényességi észrevételt tehet. 

(3) A körjegyző – amennyiben lehetséges –, a törvényességi észrevételezési kötelezettségét lehetőleg 

már a döntés-előkészítés folyamatában teljesíti. 

(4) Ha a körjegyző észrevételét a döntéshozatalnál figyelmen kívül hagyják, észrevételét a 

jegyzőkönyv felterjesztésekor a jegyzőkönyvhöz csatolja. 

23. A képviselő-testület hivatala 

 

44. § (1) Szigliget – Hegymagas Községek Körjegyzőségét Szigliget Község Önkormányzata és 

Hegymagas Község Önkormányzata alakították meg és tartják fenn az igazgatási feladatok ellátására, 

megállapodással. 

(2) Szigliget – Hegymagas Községek Körjegyzősége működésének részletes szabályait a körjegyző 

által előkészített és a képviselő-testületek együttes ülése elé beterjesztett Szigliget – Hegymagas 

Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza. 

 

24. Települési önkormányzatok társulásai 
 

45. § (1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb 

megoldása érdekében társulásokban vesz részt. A képviselő-testület más települések képviselő-
testületeivel, gazdasági, szolgáltató szervezetekkel, közszolgáltatásokat nyújtó intézményekkel alakít 

társulásokat. 

(2) A Képviselő-testület a társulási megállapodások megkötése során az Ötv. és a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény rendelkezéseiben foglaltak szerint 
jár el. 

(3) Az Önkormányzat a társulások működésének részletes szabályait a társulási megállapodásban 

határozza meg. 

46. § (1) Az önkormányzat részt vesz a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásban. 

(2) Az önkormányzat Hegymagas Község Önkormányzatával társulásban biztosítja az oktatási 

intézmények fenntartását. 
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(3) Az önkormányzat Balatonederics, Hegymagas, Nemesvita, Lesencetomaj, Lesenceistvánd, 
Lesencefalu, Raposka és Uzsa községek önkormányzataival társulásban biztosítja a szociális és 

gyermekjóléti feladatokat. 

(4) Az önkormányzat Badacsonytördemic, Hegymagas és Raposka községek önkormányzataival 

társulásban látja el a védőnői szolgálattal kapcsolatos feladatokat. 

(5) A társulásokban az önkormányzatot a polgármester képviseli. 

47. § A Képviselő-testület feladatai ellátása érdekében megállapodásos kapcsolatok létesítésére, 

együttműködésre törekszik. Együttműködési megállapodás megkötésére kizárólag a Képviselő-testület 
jogosult. A megállapodást a polgármester írja alá. 

 

25. Helyi népszavazás és népi kezdeményezés 

 
48. § A helyi népszavazás az Ötv. szabályai szerint kezdeményezhető. 

49. § A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha Szigliget község 

választópolgárainak legalább 25 %-a kezdeményezte. 

50. §  A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a község 

választópolgárainak 10 %-a kezdeményezett. 

51. § A helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárás során a választási eljárásról szóló törvény 
szabályai szerint kell eljárni. 

26. Az önkormányzat vagyona 

 

52. § Az önkormányzat tulajdonára vagyonára és tulajdonnal való gazdálkodásra vonatkozó 
szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg. 

53. § A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról a közmeghallgatáson köteles 

tájékoztatni az állampolgárokat. 

54. § Az önkormányzat vállalkozási tevékenységben történő részvételét megelőzően szakértői 

véleményt kell beszerezni és közgazdasági elemzést kell végezni.  

27. Az önkormányzat költségvetése 
 

55. § (1) A képviselő-testület gazdálkodására az Ötv. és az államháztartásról szóló törvényben foglalt 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(2) Az önkormányzat költségvetését és annak végrehajtására vonatkozó szabályait évente 
önkormányzati rendeletben állapítja meg. 

(3) Az szakágazati besorolást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

28. Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése 
 

56. § Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére az Ötv. szabályait kell alkalmazni. 

 

57. § A körjegyző által működtetett belső ellenőrzést a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulás látja el a jóváhagyott belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján. 

 

29. Záró rendelkezések 
 

58. § (1) E rendelet 2011. május ….. lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Szigliget község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2007. (VIII. 21.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról hatályát veszti.  

 

  Balassa Balázs     Lutár Mária 
  polgármester      körjegyző 


