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HIMNUSZ

Dr. Zsirai Sándor
Tisztelettel köszönti Szarvaskő Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülésén megjelent
képviselő urakat, valamint a meghívott vendégeket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 fős Képviselő-testület minden tagja jelen van,
így az alakuló ülés határozatképes, azt, mint a Képviselő-testület korelnöke, megnyitja.
Képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták, az alakuló ülésre
szóló meghívó az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztésre került. Elmondja, hogy az
előzetesen megküldött meghívóban feltüntetett sorrendhez képest a 9. napirendi pontként
feltüntetett SzMSz felülvizsgálatról és módosításáról szóló rendelet-tervezetet technikai
okokból a 3. napirendi pont után kéri megtárgyalni. Kéri, hogy amennyiben valakinek a
napirendekre vonatkozóan van más javaslata, tegye azt meg.

Megállapítja, hogy a Testület a napirendre tett javaslatot 5 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.

RÁTÉRNEK A NAPIRENDEK TÁRGYALÁSÁRA:
1. A választási Bizottság beszámolója a választás eredményéről, a polgármester és a
képviselők megbízó leveleinek átadása.
Előadó:

Juhász András
HVB elnöke
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Juhász András
Köszönti a megválasztott polgármestert, a képviselőket és minden kedves vendéget. Mielőtt
átadná a megválasztott polgármester úrnak és a képviselő uraknak a megbízólevelet, röviden
beszámol a választás helyi lefolyásáról és annak eredményéről.
A választási feladatok végrehajtását nagyban elősegítette az előkészítő munka jó
szervezettsége, a közreműködők megfelelő felkészítése, akik a feladataikat maradéktalanul,
lelkiismeretesen végezték.
A választás napján a Választási Bizottság végig hivatalában volt és figyelemmel kísérte a
választás menetét, majd megállapította a választás eredményét.
Szarvaskő választópolgárai 4 polgármester-jelöltre és 11 képviselőjelöltre szavazhattak a
választás napján. A polgármester-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma összesen 245
volt.
Jelöltenként az érvényes szavazatok száma a következőképpen alakult:
1
2
3
4

Barta Győző
Biró Miklós
Nahóczki László
Szabóné Balla Marianna

93
18
73
61

szavazatot kapott.
Ez alapján Szarvaskő polgármestere Barta Győző. Szeretettel gratulál a polgármester úrnak,
és egyben átadja a megbízólevelét.
A települési kislistán megválasztott képviselők a következők lettek:
1. Benkó Dániel
2. Nahóczki László
3. Dr. Zsirai Sándor László
4. Lőrincz József

121 szavazattal,
119 szavazattal,
105 szavazattal,
105 szavazattal.

A Választási Bizottság nevében gratulál a megválasztott képviselőknek és átadja részükre
megbízólevelüket.
Köszönetet mond a választási munkában résztvevő szervezeteknek, a Választási Bizottságok
valamennyi tagjának, a Választási Iroda tagjainak, az egri Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
politikamentes szervező munkájukért és mindazoknak, akik a választás előkészítéséhez,
sikeres levezetéséhez valamilyen módon hozzájárultak.
Átadja a szót a körelnöknek.
Dr. Zsirai Sándor megköszöni a Választási Bizottság elnökének a beszámolóját, majd rátér a
második napirendi pont tárgyalására.
Felkéri a Választási Bizottság elnökét az eskütétel lebonyolítására.
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2. A polgármester és a képviselők eskütétele
Előadó:

Juhász András
Választási Bizottság elnöke

Juhász András
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. és 32. §-ai, a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 1. § (7) bekezdése, továbbá a helyi önkormányzati képviselők
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében
megkéri először a képviselő urakat, majd pedig a Polgármester Urat, hogy tegyék le az esküt.
Felkéri a Képviselő urakat, hogy mondják utána az eskü szövegét, majd az esküszöveg
végén meggyőződésük szerint tegyék hozzá ”Isten engem úgy segéljen.”
A képviselőtestület az esküt letette.

Felkéri a Polgármester urat, hogy mondja utána az eskü szövegét, majd az esküszöveg
végén meggyőződése szerint tegye hozzá ”Isten engem úgy segéljen.”
A polgármester úr az esküt letette.

3. A polgármester programjának ismertetése
Előadó:

Barta Győző
Polgármester

Dr. Zsirai Sándor
Felkéri a polgármester urat, hogy ismertesse programját.

Barta Győző (program ismertetése)

Tisztelt Elnök Úr, Képviselő Urak, Kedves meghívott vendégeink!
A 2010-2010-es önkormányzati szakasz ünnepi nyitóülésén köszöntök mindenkit. Nehéz
időszakon vagyunk túl, gondolok itt az elmúlt négy évre, de különösen az utolsó hónapokra.
Szarvaskő történetének legnagyobb önkormányzati (tanácsi) beruházása fejeződött be
szeptember 28-án, mely által 83,2 millió Ft-al gyarapodott vagyonunk. Mégis –engedjék mega választással, annak elő- és utóéletével kezdjem, mert tanulságos mindenki számára.
Tegnap este a feleségem olvasta fel a napi megyei sajtót, mely úgy hangzott, mintha nagy
részét én írtam volna.
(Idézet)
Újraválasztásom után próbáltam megfogalmazni, mi lehet a legfőbb feladat az elkövetkezendő
négy évben, mi lehet az a cél melynek elérésével elégedett lehetek és lehetünk? Lesz nagyon
sok részeredménye az útnak, de a végén egy nyugodt, biztonságos, összetartó Szarvaskőt kell
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kapjunk. Olyan körülményeket kell teremteni közösen, minden jó szándékú, segítőkész
Lakótársunkkal és Szarvaskőt szerető Barátainkkal összefogva, hogy soha többé ne legyen
esélyük a kalandoroknak, akik saját haszonszerzésük terepének képzelik falunkat, értékeinket.
Voltak, akik tudatosan, de olyanok is, akik megtévesztve álltak melléjük. Kérem, gondolják
végig a történteket. Az indulók magas számát látva, mind a polgármesteri posztért, mind a
képviselői helyekért, várható volt, hogy győztes (befutó) nem lehet mindenki.
Tudtuk előre, lesznek sérülések, sértődések a szekértáborokra osztott szavazók között, de
kérem tudomásul venni, az előbb az elnök úr kihirdette a választás végeredményét;
kampánynak, szavazásnak vége. Fogadja el mindenki Szarvaskő döntését, és újra kezdjünk el
közösen dolgozni.
Mi itt kevesen vagyunk, nem tudunk ugyanarra a feladatra két-három csapatot kialakítani.
Haladni pedig csak úgy tudunk, ha egy irányba húzzuk az egy szem szekerünket.
Tisztelt Képviselő Testület, Kedves Vendégek!
Mit szeretnék tenni? Mik azok a feladatok, melyeket folytatni kell és melyek várnak ránk?
Szeretném szélesíteni a demokrácia alapjait. Felkértem magam mellé egy tanácsadó csoportot.
Akik a Képviselő társaimon túl segítségemre, segítségünkre lesznek, mintegy civil
kontrollként vigyázzák, támogatják munkámat. Felkérésemen túl, saját maguk döntsék el
működési kereteiket, létszámuk bővítését és minden egyéb feladatot.
Hadd köszöntsem őket név szerint!
A nyilvánosság kérdése, a lakossággal való kapcsolattartás, informálás erősítése, bővítései is
terveim között szerepel.
-Havi rendszerességű írásbeli tájékoztató.
-Elektronikus információs csatorna (TV-3, esetleg önálló)
- Az Ófalu és Újtelep Rózsa út szennyvízcsatorna hálózatának szakaszos kiépítése,
szennyvíztisztító korszerűsítése (2014-ig)
-A templom belső festésének javítása, orgona felújítása, külső vakolás és színezés, lépcsősor
és teljes templomtér felújítása, parkosítás
-Szarvaskői vár feltárása, részleges helyreállítása (2016-ig)
-Szarvaskői határ hasznosítása (2014-től), továbbra is bevételi forrás biztosítása az
önkormányzatnak
- A Bányai úti árok és padkajavítás, kátyúzás 2010-ben, később teljes felújítás
- Testvértelepülésünk Balatonederics. A partneri kapcsolatok kitöltése tartalommal, kölcsönös
előnyök alapján.
- Rendezvények legalább az eddigi színvonalon, fő rendezvényünk a Csipkebogyó Fesztivál!
-Civil szervezetek támogatása, saját idegenforgalom-növelő attrakció kidolgozása,
vendégéjszakák növelése.
-Községháza és környékének felújítása, funkciójának kibővítése (rendezvényterem,
klubszobák, posta 2016-ig)
Alapvető feladat mindezeken túl a településüzemeltetés eddigi színvonalon történő
továbbvitele, továbbá a gyenge pontok (pl. téli síkosság-mentesítés) erősítése.
Ígérem, a Képviselő Testülettel közösen, csak olyan döntéseket hozunk, mely Szarvaskő javát
szolgálja. Körjegyzőségben Egerrel, támaszkodva a teljes városi apparátusra, megerősített
községházi ügyintézéssel kiszolgálva a hozzánk fordulókat, mindenki megelégedésére
kívánok dolgozni.
Köszönöm a választók bizalmát, köszönöm, hogy meghallgattak.
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Dr. Zsirai Sándor
Megköszöni a polgármester úr programismertetőjét.

Rátér a 4. napirendi pont tárgyalására.
4.
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
1/2002.
(XI.20.)
sz.
önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról és módosításáról
Előadó:

Barta Győző
polgármester
Dr. Estefán Géza
jegyző
Rendelet-tervezet
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2002. (XI.20.) sz. önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról és módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat működésének egyik legfontosabb jogszabályi alapja a Szervezeti és Működési
Szabályzat (továbbiakban: SzMSz). A bekövetkezett törvényi változások, személyi módosulások
szükségessé teszik a szervezeti és működési szabályzat módosítását, kiegészítését már az alakuló
ülésen.
A
Képviselő-testület
a
Szarvaskő
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) számú önkormányzati rendelet alapján
folytatta működését. A rendeletet az időközben történt jogszabályi-, és személyi változások alapján
szükséges felülvizsgálnia, módosítania a Képviselő-testületnek.
Az Országgyűlés a 2010. évi LXVIII. törvénnyel módosította a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényt, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt. A törvény lehetőséget
biztosít arra, hogy a Képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített
többséggel önkormányzati képviselőnek meg nem választott személyt is választhasson
alpolgármesternek, aki azonban nem lesz tagja a Képviselő-testületnek, tanácskozási joga van,
szavazati joga azonban nincsen. Korlátozott a jogköre abban az értelemben is, hogy a polgármestert
nem helyettesítheti a testület elnöki székében. Legalább egy alpolgármestert azonban továbbra is a
polgármester javaslatára a megválasztott képviselők közül kell választania a testületnek. Ezen törvényi
lehetőség átvezetését tartalmazza az SzMSz. 39. §-ának módosítására vonatkozó javaslat.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLVI.
törvény szerint a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó új feladatát képezi a helyi közutakon, az
önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken,
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parkokban és egyéb közterületeken a közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása is. Az
SzMSz. 10. §-át szükséges ezért ezen új feladat felsorolásával kiegészíteni.
A Képviselő-testület létszáma a 2010. évi önkormányzati választások során – törvényi változások
miatt – 6-ról 5 főre csökkent. Ennek átvezetése szükséges az SzMSz. 15. § (1) bekezdésének
szövegében is.
A rendelet 1. számú függeléke helyébe a jelen alakuló ülésen esküt tett Képviselő-testület névsora,
míg a rendelet 2. számú függeléke helyébe a jelen alakuló ülésen megválasztott Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság tagjegyzéke kerül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet a mellékelt rendeletszöveg alapján vizsgálja
felül, és azt a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően módosítsa.
E g e r, 2010. október 11.
Dr. E s t e f á n Géza
Jegyző

Szarvaskő Község Önkormányzatának
…/2010. (X.12.) KT rendelete
a Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2002. (XI.20.) KT rendelet felülvizsgálatáról és módosításáról
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) KT rendelet (a továbbiakban: SzMSz.)
felülvizsgálatáról és módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
Az SzMSz. 10. § (1) bekezdésében található felsorolás az alábbiak szerint egészül ki:
„10. § (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni:
– az egészséges ivóvízellátásról,
– az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
– az egészségügyi és szociális alapellátásról,
– a közvilágításról,
– a helyi közutak fenntartásáról,
– a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti
járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról,
– a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.”
2. §
(1) Az SzMSz. 15. § (1) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„15. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő. A képviselő-testület tagjainak
névsorát a Szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.”
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(2) Az SzMSz. 15. § (3) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az
összehívásról a megválasztott polgármester gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja
meg és vezeti a polgármester eskütételének megtörténtéig. Az alakuló ülésen a
polgármester és a települési képviselők esküt vagy fogadalmat tesznek. Az alakuló
ülésen kell dönteni az alpolgármester választásáról, a polgármester és alpolgármester
díjazásáról.”
3. §
(1) Az SzMSz. 16. § (3) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármester, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása esetén
az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény által előírt esetben kötelező az érintett
meghívása [Ötv. 12. § (5) bek.].”
(2) Az SzMSz. 16. § (4) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester vagy a képviselő-testület által
arra kijelölt képviselő vezeti a testületi ülést.”
4. §
Az SzMSz. 17. § (1) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„17. § (1) Előterjesztésnek minősül a rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és
tájékoztató. Előterjesztést a polgármester, az alpolgármester (ide értve a nem a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert is), bármely települési
képviselő, a képviselő-testület bizottsága és a jegyző tehet.”
5. §
Az SzMSz. 30. § (4) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A képviselő-testület rendeleteit évenként – folyamatos sorszámmal és évszámmal,
valamint a rendelet kihirdetésének napjával kell ellátni az alábbi minta szerint:
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../20... (... [hó] ... [nap])
önkormányzati rendelete”
6. §
Az SzMSz. 32. §-ának szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„32. § A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen a
képviselő-testület előtt esküt vagy fogadalmat tesz [Ötv. 19. § (1) bek.].”
7. §
Az SzMSz. 37. § (2) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselőtestület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A
polgármester a megválasztását követően az alakuló ülésen esküt vagy fogadalmat tesz a
képviselő-testület előtt (Ötv. 32. §).”
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8. §
(1) Az SzMSz. 39. § (1) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„39. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy
több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert
saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik az új
polgármester megválasztásával, valamint ha a képviselő-testület a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. Az
alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az
önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új
képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati
választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri
megbízatása a választás napjával megszűnik (Ötv. 34. §).”
(2) Az SzMSz. 39. § (3) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az alpolgármesterre megfelelően irányadóak a polgármesterre vonatkozó szabályok
azzal, hogy azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül
választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület
elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal
részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására
egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el
feladatait.”
9. §
Az SzMSz. 40. §-ának szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„40. § Ha a polgármesteri és a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesteri
tisztség egyidejűleg nincs betöltve, illetve tartósan akadályozva vannak tisztségük
ellátásában, ez esetben a képviselő-testület összehívására, az ülés vezetésére vonatkozóan
a hatáskört a korelnök gyakorolja.”
10. §
(1) Hatályát veszti az SzMSz. 37. § (1) bekezdése.
(2) Az SzMSz. 1. sz. függeléke helyébe a Képviselő-testület alakuló ülésén esküt vagy
fogadalmat tett testület névsora lép.
(3) Az SzMSz. 2. sz. függeléke helyébe a Képviselő-testület alakuló ülésén megválasztott
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság névsora lép.
(4) Jelen rendelet a kihirdetésének időpontját követően, 2010. október 12. napján lép
hatályba.
…………………………………..
B a r t a Győző
Polgármester

……………………………………
Dr. E s t e f á n Géza
Jegyző
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Barta Győző
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban?
Lőrincz József
Kevés idő volt átnézni a rendelet-tervezetet, de azt látom, hogy a 37.§ arról szól, hogy a
polgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát. Ez hogyan módosul most?
A múltban nem volt példa rá, hogy a tiszteletdíjakat emeltük volna, erre milyen lehetőség van
a Szabályzatban?
Dr. Estefán Géza
A rendelet módosításában a 37.§ hatályon kívül helyezésre kerül, tekintettel arra, hogy a
polgármester főállásban látja el tisztségét.
A polgármester illetményére és a képviselők tiszteletdíjára tekintettel a most megválasztandó
bizottság feladata lesz a jövőben az illetmény mértékének módosítása.
Barta Győző
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Szarvaskő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) sz.
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és módosításáról szóló rendelettervezetet 5
egyhangú igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő Testület 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta az
alábbi önkormányzati rendeletet.

Szarvaskő Község Önkormányzatának
8/2010. (X.12.) KT rendelete
a Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2002. (XI.20.) KT rendelet felülvizsgálatáról és módosításáról
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) KT rendelet (a továbbiakban: SzMSz.)
felülvizsgálatáról és módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
Az SzMSz. 10. § (1) bekezdésében található felsorolás az alábbiak szerint egészül ki:
„10. § (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni:
– az egészséges ivóvízellátásról,
– az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
– az egészségügyi és szociális alapellátásról,
– a közvilágításról,
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– a helyi közutak fenntartásáról,
– a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti
járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról,
– a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.”
2. §
(1) Az SzMSz. 15. § (1) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„15. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő. A képviselő-testület tagjainak
névsorát a Szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.”
(2) Az SzMSz. 15. § (3) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az
összehívásról a megválasztott polgármester gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja
meg és vezeti a polgármester eskütételének megtörténtéig. Az alakuló ülésen a
polgármester és a települési képviselők esküt vagy fogadalmat tesznek. Az alakuló
ülésen kell dönteni az alpolgármester választásáról, a polgármester és alpolgármester
díjazásáról.”
3. §
(1) Az SzMSz. 16. § (3) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármester, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása esetén
az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény által előírt esetben kötelező az érintett
meghívása [Ötv. 12. § (5) bek.].”
(2) Az SzMSz. 16. § (4) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester vagy a képviselő-testület által
arra kijelölt képviselő vezeti a testületi ülést.”
4. §
Az SzMSz. 17. § (1) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„17. § (1) Előterjesztésnek minősül a rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és
tájékoztató. Előterjesztést a polgármester, az alpolgármester (ide értve a nem a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármestert is), bármely települési
képviselő, a képviselő-testület bizottsága és a jegyző tehet.”
5. §
Az SzMSz. 30. § (4) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A képviselő-testület rendeleteit évenként – folyamatos sorszámmal és évszámmal,
valamint a rendelet kihirdetésének napjával kell ellátni az alábbi minta szerint:
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../20... (... [hó] ... [nap])
önkormányzati rendelete”
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6. §
Az SzMSz. 32. §-ának szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„32. § A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen a
képviselő-testület előtt esküt vagy fogadalmat tesz [Ötv. 19. § (1) bek.].”
7. §
Az SzMSz. 37. § (2) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselőtestület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A
polgármester a megválasztását követően az alakuló ülésen esküt vagy fogadalmat tesz a
képviselő-testület előtt (Ötv. 32. §).”
8. §
(1) Az SzMSz. 39. § (1) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„39. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy
több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert
saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik az új
polgármester megválasztásával, valamint ha a képviselő-testület a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. Az
alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az
önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új
képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati
választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri
megbízatása a választás napjával megszűnik (Ötv. 34. §).”
(2) Az SzMSz. 39. § (3) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az alpolgármesterre megfelelően irányadóak a polgármesterre vonatkozó szabályok
azzal, hogy azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül
választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület
elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal
részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására
egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el
feladatait.”
9. §
Az SzMSz. 40. §-ának szövegezése az alábbiak szerint módosul:
„40. § Ha a polgármesteri és a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesteri
tisztség egyidejűleg nincs betöltve, illetve tartósan akadályozva vannak tisztségük
ellátásában, ez esetben a képviselő-testület összehívására, az ülés vezetésére vonatkozóan
a hatáskört a korelnök gyakorolja.”
10. §
(5) Hatályát veszti az SzMSz. 37. § (1) bekezdése.
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(6) Az SzMSz. 1. sz. függeléke helyébe a Képviselő-testület alakuló ülésén esküt vagy
fogadalmat tett testület névsora lép.
(7) Az SzMSz. 2. sz. függeléke helyébe a Képviselő-testület alakuló ülésén megválasztott
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság névsora lép.
(8) Jelen rendelet a kihirdetésének időpontját követően, 2010. október 12. napján lép
hatályba.

B a r t a Győző
Polgármester

Dr. E s t e f á n Géza
Jegyző

Szarvaskő Község Önkormányzatának
1/2002. (XI.20.) önkormányzati rendelete
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(Egységes szerkezetben a Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) KT rendelet
felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 8 /2010. (X.12.) KT rendelettel)

Preambulum
A Magyar Köztársaság Országgyűlése az Alkotmányban három kiemelkedően fontos
jogot biztosít az önkormányzatoknak: az autonómiához való jogot, a demokratikus helyi
hatalomgyakorlás jogát, valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmét.
E jogok biztosításával olyan önszerveződő helyi hatalomgyakorlás valósult meg,
amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselői útján – a törvények és
más jogszabályok keretei között – önállóan intézheti a helyi közügyek széles körét.
A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörében eljárva kifejezi a helyi közakaratot,
megjeleníti a helyi érdekeket.
Mindezeket alapul véve és szem előtt tartva Szarvaskő Község Önkormányzata önállóan,
szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve intézi a település
közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú
gyakorlásáról.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a – szervezeti és
működési rendjére (a továbbiakban: SZMSZ) vonatkozóan – a következő rendeletet alkotja:
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I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A Képviselő-testület és szervei számára az Ötv.-ben és más jogszabályokban
meghatározott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat az SZMSZ-ben
foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
2. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Szarvaskő Község Önkormányzata.
(2) Az önkormányzat székhelye: 3323 Szarvaskő, Rákóczi Ferenc utca 1. szám.
(3) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
(4) Illetékességi területe: Szarvaskő község közigazgatási területe.
Az önkormányzat jelképei
3. § (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.
(2) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet állapítja meg.
4. § Az önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és
adományozására külön rendeletet alkothat.
5. § (1) Az önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája az Önkormányzat székhelyén található.
(2) Az önkormányzat rendeleteinek kihirdetése az önkormányzat hivatalos
hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik [Ötv. 16. § (2) bek.].
(3) Az önkormányzati hirdetőtáblán kifüggesztendők különösen:
– a képviselő-testület fontosabb döntései (határozatai, rendeletei),
– közérdekű önkormányzati és közigazgatási információk,
– tájékoztató és felhívás a fontosabb társadalmi eseményekről,
– az egyéb jogszabályok által kifüggesztésre rendelt hirdetmények.
6. § A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal történő ellátáshoz, a közhatalom
önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és
anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak [Ötv. 1. § (2) bek.].
7. § (1) A képviselő-testület véleményt nyilváníthat az alábbi esetekben:
– a feladat- és hatáskörébe közvetlen nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben,
– országos vagy területi kihatású, települést érintő intézkedések vonatkozásában.
Ilyen ügyekben vélemény nyilvánítás, illetve kezdeményezés során a lakossági
véleményeket, érdekképviseleti vagy társadalmi szervezetek véleményét is figyelembe kell
venni.
(2) Önkormányzati döntést a:
a) a képviselő-testület,
b) a képviselő-testület felhatalmazása esetén a képviselő-testület bizottsága, illetve
c) a polgármester, valamint
d) a helyi népszavazás
hozhat. [Ötv. 2. § (2) bek.]
8. § (1) A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a
területfejlesztésben, és a gazdaságszervező munkában együttműködik a megyei
önkormányzattal, valamint a szűkebb kistérség önkormányzataival. Az együttműködés célja
a megyei és kistérségi tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen
részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel.
(2) Az (1) bekezdésben részletezett folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a
polgármester, illetve a jegyző feladata, akik rendszeresen tájékoztatják a képviselőtestületet.
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II. Fejezet
A képviselő-testület feladat- és hatásköre
9. § A helyi önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. E
hatásköröket – a 11. § (2) bekezdésében foglalt kivételekkel - rendeletben, vagy egyedi
határozattal a bizottságára, valamint a polgármesterre átruházhatja.
10. § (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni:
– az egészséges ivóvízellátásról,
– az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
– az egészségügyi és szociális alapellátásról,
– a közvilágításról,
– a helyi közutak fenntartásáról,
– a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti
járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról,
– a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.
(2) A községi önkormányzat feladata továbbá a helyi közszolgáltatások körében:
– a településrendezés és településfejlesztés,
– az épített és természeti környezet védelme,
– köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
– közreműködés a nem önkormányzati tulajdonú temető fenntartásában,
– a közművelődési, művészeti tevékenység és a sport támogatása,
– az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése.
11. § (1) Az önkormányzat jogi személy. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő
címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;
d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló
beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv
jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a
kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és
átadása;
e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás;
f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás;
g) intézmény alapítása;
h) közterület elnevezése, emlékmű állítás;
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
j) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
k) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat
álláspontjának a kikérését írja elő;
l) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;
m) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;
n) az önkormányzat által meghirdetett pályázatok, versenytárgyalások kiírása;
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o) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.
12. § A képviselő-testület az Ötv. 18. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek alapján
mondhatja ki a feloszlását.
13. § (1) A képviselő-testület hatáskörének átruházásáról, illetőleg az átruházott hatáskör
gyakorlásának visszavonásáról rendeletben, vagy egyedi határozattal dönt.
(2) A képviselő-testület az átruházott hatásköre gyakorlójának utasításokat adhat,
döntését megsemmisítheti és megváltoztathatja. Az átruházott hatáskörben eljáró szerv,
vagy személy minden testületi ülésen beszámol az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről.
(3) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatóak.
14. § A képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő törvényi változásokról a jegyző a
képviselő-testületet írásban rendszeresen tájékoztatja.
III. Fejezet
A képviselő-testület működése
15. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 5 fő. A képviselő-testület tagjainak
névsorát a Szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.
(2) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást
tart.
(3) Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az összehívásról
a megválasztott polgármester gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti a
polgármester eskütételének megtörténtéig. Az alakuló ülésen a polgármester és a települési
képviselők esküt vagy fogadalmat tesznek. Az alakuló ülésen kell dönteni az
alpolgármester választásáról, a polgármester és alpolgármester díjazásáról.
(4) A testület szükség szerint – általában havonta – de évente legalább hat alkalommal
ülésezik. Rendkívüli esetben - a képviselők legalább ¼-nek, vagy a polgármesternek a
napirendet is tartalmazó indítványára - soron kívül össze kell hívni a képviselő-testület
ülését. Ilyen sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a
meghívó. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető: el lehet tekinteni az írásbeliségtől
is, a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell.
(5) A képviselő-testület összehívását a megyei közigazgatási hivatal vezetője, valamint
népi kezdeményezés is indítványozhatja.
(6) A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontok
előterjesztéseit a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban
kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 3 nappal írásban megkapják. Jelen
rendelkezés a szóbeli előterjesztésekre nem vonatkozik.
(7) A képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az önkormányzat hivatalos
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmazni kell:
a testületi ülés időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát az
önkormányzat székhelyén lehet megtekinteni.
(8) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább
15 nappal az ülés előtt az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján történő kifüggesztés
útján nyilvánosságra kell hozni.
A képviselő-testület ülése
16. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános /Ötv.12.§.(3)/.
(2) A képviselő-testület:
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a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba
nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési
ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor /(Ötv 12.§ (4) bek.
a, pontja/,
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene /(Ötv 12.§ (4) bek.b,
pontja/.
(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármester, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása esetén az
érintett és a szakértő vesz részt. Törvény által előírt esetben kötelező az érintett meghívása
[Ötv. 12. § (5) bek.].
(4) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármester vagy a képviselő-testület által arra kijelölt
képviselő vezeti a testületi ülést.
(5) Az ülés akkor határozatképes, ha azon a települési képviselők több mint fele jelen
van.
(6) A képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz.
Az előterjesztés
17. § (1) Előterjesztésnek minősül a rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és
tájékoztató. Előterjesztést a polgármester, az alpolgármester (ide értve a nem a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármestert is), bármely települési képviselő, a
képviselő-testület bizottsága és a jegyző tehet.
(2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A határozati
javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztése szóban történt.
Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásbeli előterjesztésnek és
határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.
(3) Az írásbeli előterjesztés tartalmi és alaki követelményei:
a) Az előterjesztés első része tartalmazza a:
– címet vagy tárgyat, az előzmények ismertetetését,
– a tárgykört érintő jogszabályokat,
– az előkészítésben részt vevők (szakértők, más közigazgatási szervek stb.) véleményét,
– mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé
teszik a minősítést s a döntést indokolják.
b) Az előterjesztés második része tartalmazza:
– az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot,
– a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét, részhatáridejét.
18. § (1) Szóbeli előterjesztés a képviselő-testület ülésén is előterjeszthető azzal, hogy a
határozati javaslatot az előterjesztéssel egyidejűleg, írásban kell benyújtani. A szóbeli
előterjesztés benyújtásának okát az előterjesztés napirendre vételéről történő döntés előtt
indokolni kell.
(2) A képviselő-testület az ülésen előterjesztett szóbeli előterjesztés napirendre vételéről
vita nélkül határoz.
(3) A napirendre vett szóbeli előterjesztés tárgyalásakor az előterjesztőnek szóban kell
ismertetnie a 17. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltakat, valamint a végrehajtásért
felelősök megnevezését, a végrehajtás határidejét, részhatáridejét.
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Az egyes napirendek vitája
19. § (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett különkülön nyit vitát, melynek során:
a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet,
b) az előterjesztés előadójához a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal
résztvevők kérdéseket intézhetnek.
(2) Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – a javaslatot, illetve a
módosító javaslatot előterjesztő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja,
és azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja.
(3) A vita lezárása után napirend eladója válaszol a hozzászólásokra.
(4) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként
kell szavazásra bocsátani. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület –
az elhangzás sorrendjében – majd a végleges határozatról.
(5) Bármelyik képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig
javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselőtestület vita
nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
Döntéshozatal
20. § (1) A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint felének
igen szavazata szükséges [Ötv. 14. § (1) bek.]. Ha nincs meg a jelen lévő képviselők több
mint felének igen szavazata, akkor a képviselő-testület a javaslatot elutasította.
(2) A minősített szavazattöbbséghez a megválasztott képviselők több mint felének igen
szavazata szükséges. Ha nincs meg a megválasztott képviselők több mint felének igen
szavazata, akkor a képviselő-testület a javaslatot elutasította. Minősített szavazattöbbség
szükséges:
– önkormányzati rendeletalkotáshoz [Ötv. 10. § a) pont],
– az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához,
továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz [Ötv. 10.
§ b) pont],
– önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozáshoz [Ötv. 10. § e) pont],
– külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz [Ötv. 10. § f) pont],
– intézmény alapításához [Ötv. 10. § g) pont],
– a képviselő kizárásához [Ötv. 14.§ (2). bek],
– az Ötv. 12. § (4) bek. b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez,
– a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásának kimondásához [Ötv.
18. § (3) bek.],
– a polgármester elleni kereset benyújtásához [Ötv. 33/C. § (1) bek.].
(3) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes
érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely
települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a
határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. [Ötv. 14. § (2) bek.]
(4) A képviselő-testület határozatait évenként – folyamatos sorszámmal és évszámmal,
valamint a határozat keltének napjával kell ellátni az alábbi minta szerint:
Szarvaskő Község Önkormányzatának ...../200... (... [hó] ... [nap]) KT határozata.
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(5) A testületi határozatokról a jegyző sorszám szerinti nyilvántartást vezet, amely
alkalmas a határozatok gyors visszakeresésére, az ellenőrzésre.
A szavazás
21. § (1) A képviselő-testület a döntéseit nyílt szavazással hozza [Ötv. 12. § (6) bek.].
Titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani,
illetve zárt ülést tarthat. Az alpolgármester választásánál a titkos szavazás kötelező. A
képviselő-testület tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes
adatok és információk tekintetében.
(2) A zárt ülésen hozott határozatokat a nyilvános ülésen ismertetni kell.
22. § (1) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha azt törvény írja elő vagy a képviselők
¼-e kéri.
(2) A név szerinti szavazást úgy kell lefolytatni, hogy a jegyző felolvassa a képviselőtestületi tagok nevét, a jelenlévő tagok pedig a nevük felolvasásakor érthetően az „igen”,
„nem”, vagy „tartózkodom” szavak használatával szavaznak.
(3) A név szerinti szavazást kötelező írásban rögzíteni, amelyet hitelesítve a
jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
23. § A szavazatok összeszámlálásáról a levezető elnök gondoskodik. Ha a szavazás
eredménye felöl kétség merül fel vagy ha azt valamelyik képviselő kéri, az elnök a
szavazást köteles megismételtetni.
24. § (1) A testület titkos szavazással dönt:
– választás,
– kinevezés, felmentés,
– fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés esetén.
(2) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon történik. A titkos szavazás
körülményeinek és eredményének rögzítésére a jegyzőkönyvben kerül sor.
(3) Hatályon kívül helyezte a 7/2007. (IX.04.) KT rendelet.
Kérdés és interpelláció
25. § (1) A kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési,
előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás. Kérdést a polgármesterhez,
alpolgármesterhez és a jegyzőhöz lehet intézni. Kérdést a települési képviselők tehetnek fel.
(2) A kérdésre lehetőleg a képviselő-testület ülésén kell választ adni a megkérdezettnek.
A válaszadásnak lényegre törőnek kell lenni. Amennyiben összetett problémáról van szó 15
napon belül, írásban kell a választ megadni.
26. § (1) A képviselő a képviselő-testület ülésén – a napirendek lezárása után:
– polgármestertől, alpolgármestertől,
– a jegyzőtől
érdemi önkormányzati ügyben, a helyi közügyek lényeges elemei vonatkozásában
felvilágosítást kérhet (interpellálhat), amelyre az ülésen – de legkésőbb a következő
képviselő-testületi ülésig írásban – érdemi választ kell adni.
(2) Az írásbeli bejelentésnek tartalmazni kell:
a. az interpelláló nevét,
b. az interpelláció tárgyát,
c. annak feltüntetését, hogy az interpellációt szóban is elő kívánják-e adni.
(3) Az interpellálót megilleti az írásbeli bejelentés mellett a szóbeli kiegészítés joga is.
(4) Ha az interpelláció benyújtására a képviselő-testület ülését megelőzően legalább 8
nappal került sor, akkor arra az ülésen kell érdemi választ adni.
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(5) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásában az interpelláló képviselőt is be lehet vonni.
(6) Ha az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadja el, vita nélkül a testület
dönt az elfogadásról vagy a további napirenden tartásáról.
A tanácskozás rendje
27. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester – illetve a mindenkori
levezető elnök – gondoskodik.
(2) A rend és az ülés méltóságának fenntartása érdekében a következő intézkedéseket
teheti, illetve kell megtennie:
a) Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő,
sértő kifejezéseket használ.
b) Rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja.
(3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A
tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót,
ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.
(4) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni,
azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.
A jegyzőkönyv
28. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
– képviselők és meghívottak nevét,
– a tárgyalt napirendi pontokat,
– a tanácskozás lényegét,
– a szavazás számszerű eredményét,
– a hozott döntéseket.
A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik [Ötv. 17. § (1) bek.].
(2) A testületi ülésről 3 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni, melyből:
– az eredeti példányt a jegyző kezeli,
– az egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül a megyei Közigazgatási Hivatal
vezetőjének [Ötv. 17. § (2) bek.],
– egy példányát a polgármester kapja, aki biztosítja a hozzáférhetőséget a képviselők és
az érdeklődő állampolgárok számára.
(3) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és
mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, és a jelenléti ívet. Ha a képviselő hozzászólását
írásban nyújtotta be azt kell mellékelni a jegyzőkönyvhöz.
(4) A jegyzőkönyv - a 28. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően - tartalmazza:
– az ülés helyét, időpontját,
– a megjelent, valamint a távolmaradt képviselők nevét,
– a tanácskozási joggal megjelent résztvevők nevét,
– az elfogadott napirendet,
– napirendenként az előadó és a felszólalók nevét, a hozzászólások rövid tartalmát,
– a határozathozatal módját és érdemét,
– a szavazás részletes eredményét és a meghozott határozat szövegét,
– külön indítványra a kisebbségi véleményt,
– a polgármester intézkedéseit a rend fenntartására,
– az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos döntéseket,
intézkedéseket a vonatkozó szabályok szerint,
– az ülés bezárásának az időpontját.
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(5) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá
[Ötv. 17. § (2) bek.].
(6) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület
előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell
készíteni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat
megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell [Ötv. 17. § (3) bek.].

IV. Fejezet
Az önkormányzati rendeletalkotás
29. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati
rendeletet alkot.
(2) Az Ötv. értelmében rendeletet kell alkotni a következő ügyekben:
– az önkormányzat szervezetéről és működési szabályairól [Ötv. 18. § (1) bek],
– helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek, eljárási rendjének a
megállapításáról [Ötv. 50. § (2) bek.].
(3) Rendeletet kell alkotni továbbá más törvényekben és egyéb jogszabályokban
meghatározott feladatok végzésére, illetve jogszabály által nem szabályozott helyi feladatok
és társadalmi viszonyok rendezésére.
Jogszabályalkotás és tájékoztatás
30. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:
– a települési képviselők,
– a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság,
– a polgármester, az alpolgármester, a jegyző.
(2) Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése a jegyző feladata, aki belátása szerint
külső segítséget is igénybe vehet.
(3) A rendelet tervezet képviselő-testület általi elfogadása:
– A jegyző – a polgármester egyetértése esetén - a rendelet-tervezetet indokolással együtt
a képviselő-testület elé terjeszti. Tájékoztatni kell a testületet az előkészítés és
véleményeztetés során javasolt, de a tervezetbe be nem épített javaslatokról, utalva a
mellőzés indokaira.
– A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati
rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.
(4) A képviselő-testület rendeleteit évenként – folyamatos sorszámmal és évszámmal,
valamint a rendelet kihirdetésének napjával kell ellátni az alábbi minta szerint:
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../20... (... [hó] ... [nap])
önkormányzati rendelete
(5) Az önkormányzati rendeletet kihirdetésének módja:
– Az önkormányzati rendeletet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján jól látható helyen
kell elhelyezni.
– A jegyző gondoskodik arról is, hogy a hatályos rendeletek évenként gyűjteményes
formában is megjelenjenek.
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V. Fejezet
A települési képviselő
(Ötv. 19–21. §)
31. § A képviselőt az Ötv.–ben és az SZMSZ–ben rögzített jogok és kötelezettségek
illetik meg, illetőleg terhelik.
32. § A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen a
képviselő-testület előtt esküt vagy fogadalmat tesz [Ötv. 19. § (1) bek.].
33. § (1) Az önkormányzati képviselő a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot
köteles haladéktalanul bejelenteni a polgármesternek.
(2) Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételét, illetve az összeférhetetlen
helyzet keletkezését vagy annak az önkormányzati képviselő tudomására jutását követő 30
napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni, az
összeférhetetlen tisztségről való lemondását írásban benyújtani és annak másolatát átadni a
polgármesternek.
(3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a megállapítását bárki
kezdeményezheti a polgármesternél.
(4) A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a
képviselő-testület Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságnak adja át kivizsgálásra.
(5) A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület a
következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését
követő 30 napon belül határozattal dönt az összeférhetetlenségről.
(6) Az érintett önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét megállapító, illetőleg a
megbízatása megszűnését a 2000. évi XCVI törvény 2. § e) pontja alapján kimondó
képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre hivatkozással a
határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a megyei bíróságtól.
34. § (1) A települési képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden
év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő
saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy
élettársának, valamint gyermekének a 2000. évi XCVI. törvény melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az
önkormányzati képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §-ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet.
(3) A vagyonnyilatkozatot a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.
A képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a bizottság
tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az
eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a bizottság felhívására a képviselő
köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó
azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság
tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.
A képviselő jogai
35. § (1) Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk
megszervezésében és ellenőrzésében.
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(2) Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a polgármesternek, a Pénzügyi
és Gazdálkodási Bizottságnak – a képviselő-testület által átruházott – önkormányzati ügyben
hozott döntését [Ötv. 19. § (2) bek. c) pont].
(3) A képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges
tájékoztatást, illetőleg ügyviteli közreműködést.
(4) Sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyekben kezdeményezheti a
polgármesteri hivatal intézkedését, a hivatal érintett dolgozója erre 3 munkanapon belül
köteles érdemi választ adni.
(5) Tanácskozási joggal részt vehet a bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a
bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé
kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni.
(6) A képviselő a képviselő-testület, valamint a polgármester megbízása alapján képviselheti
a képviselő-testületet.
(7) A képviselő-testület a települési képviselőnek külön rendeletében meghatározott
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg [Ötv. 20. § (2) bek.].
A képviselő kötelezettségei
36. § A képviselőnek kötelessége:
– tevékenyen részt venni a képviselő-testület, bizottsági tagsága esetén a Bizottság
munkájában,
– olyan magatartás tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók
bizalmára,
– felkérés alapján részt venni a különböző vizsgálatokban,
– a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrizni. Titoktartási kötelezettsége a
megbízatásának lejárta után is fennáll,
– kapcsolatot tartani a választópolgárokkal,
– a személyes érintettségét bejelenteni.
VI. Fejezet
A tisztségviselők
A polgármester
37. § (1) Hatályon kívül helyezésre került (hatályon kívül helyezte a 8/2010. (X.12.) KT
rendelet).
(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselőtestület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A polgármester
a megválasztását követően az alakuló ülésen esküt vagy fogadalmat tesz a képviselő-testület
előtt (Ötv. 32. §).
(3) A polgármester az Ötv. 33/A. (1)-(2) bekezdéseiben szabályozott összeférhetetlenségi
okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc
napon belül köteles megszüntetni.
(4) Ha a polgármester a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, bármely
képviselő indítványára a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a képviselőtestület megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és
kimondja az összeférhetetlenséget, illetőleg dönthet a hozzájárulás megadásáról, ha az Ötv.
ezt lehetővé teszi.
(5) A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles
tenni a képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint.
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38. § A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai:
– összehívja és vezeti a testület üléseit,
– képviseli az önkormányzatot,
– segíti a települési képviselők munkáját.
Az alpolgármester
39. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai
közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik az új polgármester
megválasztásával, valamint ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. Az alpolgármester megbízatása
a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson települési
képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az
alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották
meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik (Ötv. 34. §).
(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.
(3) Az alpolgármesterre megfelelően irányadóak a polgármesterre vonatkozó szabályok
azzal, hogy azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak,
nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem
helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
(4) Az alpolgármester feladatai – jellegüket, tartalmukat tekintve, a polgármester
utasításainak megfelelően – előkészítő, összehangoló jellegűek.
Részt vesz:
– a képviselő-testület ülésére kerülő előterjesztések kidolgozásában,
– a gazdasági, társadalmi és közszolgáltatást végző szervezetekkel, továbbá a lakossággal
való kapcsolattartásban,
– a képviselők munkájának segítésében,
– a kinevezési és a testület hatáskörébe tartozó választási ügyek előkészítésében.
Polgármester, alpolgármester helyettesítése
40. § Ha a polgármesteri és a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesteri
tisztség egyidejűleg nincs betöltve, illetve tartósan akadályozva vannak tisztségük
ellátásában, ez esetben a képviselő-testület összehívására, az ülés vezetésére vonatkozóan a
hatáskört a korelnök gyakorolja.
VII. Fejezet
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
41. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati feladatok megoldásának elősegítésére
állandó bizottságaként a települési képviselők közül választott három tagú Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.
(2) A Bizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület minősített szavazattöbbséggel
hozott határozatával választja meg. A polgármester, az alpolgármester a Bizottság tagja
nem lehet. A Bizottság tagjainak felsorolását jelen rendelet 2. sz. függeléke tartalmazza.
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(3) A Bizottság működésére, határozatképességére, határozathozatalára a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. A Bizottság működésének
szabályait e keretek között maga határozza meg.
(4) A Bizottságot a polgármester indítványára össze kell hívni.
(5) A polgármester felfüggesztheti a Bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes
a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett
döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz.
42. § A Bizottság feladat- és hatásköre kiterjed:
a) Az önkormányzat gazdálkodását érintő képviselő-testületi döntések előtt
minden esetben véleményezi az előterjesztést. A Bizottság véleményét a
döntés előtt ismertetni kell a képviselő-testülettel.
b) Közreműködik a költségvetési koncepció és a költségvetési terv
kialakításában, ezen belül koordinálja az éves fejlesztési, felújítási tervek
összeállítását.
c) Saját maga által választott ütemterv szerint ellenőrzi az önkormányzat
gazdálkodását.
d) Javaslatot tehet helyi adók bevezetésére, adórendelet módosítására,
adótételek megváltoztatására.
e) Az önálló bizottsági ellenőrzésekről minden esetben feljegyzést vagy
jegyzőkönyvet készít. Az ellenőrzések során tett észrevételeket,
javaslatokat a Bizottság elnöke közvetlenül a képviselő-testület elé
terjesztheti.
f) Gazdálkodási szabálytalanságok, mulasztások észlelése esetén köteles
ezeket feltárni, az érintettek felelősségre vonását javasolni.
g) Munkájáról a képviselő-testületnek – a zárszámadásról szóló rendelet
elfogadását megelőzően – évente beszámol.
h) Dönt a képviselő-testület által rendeletben átruházott ügyekben.
i) Ellátja az SZMSZ. 33. § (4)-(5) bekezdéseiben, a 34. § és a 37. § (4)
bekezdésében foglalt – vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos – feladatokat.
j) Képviselő-testületi döntésre előkészíti a vagyongazdálkodás alapelvet, az
önkormányzat gazdasági programját.
k) Feladatkörében véleményezheti:
 az önkormányzati vagyont érintő, gazdálkodó szervezetek,
vállalkozók és állampolgárok által benyújtott kérelmeket,
megkereséseket;
 az önkormányzati tulajdon elidegenítését, megterhelését,
vállalkozásba történő bevitelét, illetve más célú
hasznosítását;
 megállapodások, elsősorban társasági szerződések és alapító
okiratok tervezetét;
 az önkormányzat által indítandó vállalkozást, illetve az
abban való részvételt.
l) Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati vagyon felmérését,
nyilvántartásba vételét és a törzsvagyon kimutatását.
m) Javaslatot tehet:
 versenytárgyalások, pályázatok kiírására, illetve véleményt
nyilvánít ezekről;
 közterület-használati, bérleti és használati díjak, továbbá
egyéb tarifák mértékére;
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n) Előzetesen véleményt nyilváníthat az árhatósági jogkörben meghozandó
képviselő-testületi döntést igénylő előterjesztésekről.
VIII. Fejezet
Az önkormányzati társulás
43. § (1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és
ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vehet részt. A képviselő-testület a megyei
közgyűléssel, más települések képviselő-testületeivel alakíthat társulásokat.
(2) A képviselő-testület a rendelkezésre álló (szellemi és anyagi) eszközökkel támogatja a
választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a
helyi önkormányzati feladatok (közügyek) megoldására irányulnak.
(3) A társulások célja és rendeltetése:
– Tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése,
– A lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek
összehangolása,
– A lakosság közügyek intézésébe való bevonása, a jogi felvilágosító munkával
kapcsolatos tapasztalatok, módszerek közös konzultációkon történő megvitatása.

IX. Fejezet
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés, lakossági fórumok
44. § (1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre az a
választópolgár jogosult, aki a helyi önkormányzati választásokon választójoggal
rendelkezik.
(2) A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni:
a. a községegyesítésnek és községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése esetén,
b. új község alakításának kezdeményezése esetén,
c. a településnek a területével határos másik megyéhez történő átcsatolására irányuló
kezdeményezés esetén,
d. lakott területrész átadása, átvétele, cseréje kérdésében,
e. társult képviselő-testület alakítása, a társult képviselő-testületből való kiválás, továbbá
f. minden olyan ügyben, amelyet önálló rendelettel elrendel,
g. akkor, ha azt a választópolgárok 25%-a a polgármesternél kezdeményezte.
(3) A (2) bekezdés a)-d.) pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazásban az érintett
településrész, ill. község választópolgárai vehetnek részt.
(4) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a. a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b. az önkormányzati rendelet megerősítésére.
(5) Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a. a költségvetésről való döntésről,
b. a helyi adónemek, illetve mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c. a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben, a
képviselő-testület feloszlásának kimondásáról.
45. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezhetik:
a. a képviselők legalább 1/4-e,
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b. a képviselő-testület bizottsága,
c. a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d. a választópolgárok 20%-a.
(2) A népszavazást legkésőbb 35 nappal a szavazás napja előtt ki kell tűzni.
(3) Népszavazáskor a névjegyzéket a szavazás napja előtt 18 nappal közszemlére kell tenni. A
választópolgárokat a névjegyzékbe vételükről legkésőbb a szavazás napja előtti 16. napig kell
értesítő megküldésével tájékoztatni.
(4) A népszavazás elrendeléséről és a népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló határozatot
közzé kell tenni.
46. § (1) A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre.
(2) Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselőtestület dönthet.
(3) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni akkor sem,
ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.
47. § (1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A képviselő-testület elé kell terjeszteni minden olyan ügyet, amelyet a választópolgárok
10 %-a kezdeményezett a polgármesternél.
48. § (1) A helyi választási iroda vezetőjének a népszavazás – kezdeményezés aláírásgyűjtő
íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtől számított 15 napon belül az
Egri Városi Bírósághoz lehet kifogást benyújtani.
(2) A képviselő-testület népszavazást elrendelő, valamint a kötelezően elrendelendő
népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétől számított 8
napon belül az Egri Városi Bírósághoz lehet kifogást benyújtani.
Lakossági fórumok
49. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal
közmeghallgatást tart, az alábbi szempontok szerint:
a) A közmeghallgatás alkalmával a választópolgárok, a településen működő társadalmi
szervezetek és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket intézhetnek,
illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek.
b) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről az önkormányzat hirdetőtábláján
történő kifüggesztéssel kell tájékoztatni a lakosságot a rendezvény előtt legalább 15 nappal.
c) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.
d) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkozik a
képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvére irányadó szabályok. A jegyzőkönyv
összeállításáról a jegyző gondoskodik.
(2) A polgármester előre meghatározott közérdekű ügyben, illetőleg a jelentősebb döntések
előkészítése érdekében – az állampolgárok és a társadalmi szerveződések közvetlen
tájékoztatása céljából falugyűlést hívhat össze. Fontosabb szabályai:
a) A gyűlés helyéről, idejéről, az ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről az
önkormányzat hirdetőtáblája útján kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább 5
nappal.
b) A gyűlést a polgármester vezeti, melyre meg kell hívni a képviselőket, a jegyzőt, a
polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit.
c) A gyűlésről jegyzőkönyv készül, amelynek vezetéséről a jegyző gondoskodik.
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X. Fejezet
Záró rendelkezések
50. § Szarvaskő község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról (SZMSZ) szóló rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

B a r t a Győző sk.
Polgármester

Dr. E s t e f á n Géza sk.
Jegyző
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Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2002. (XI.20.) Önk. rendelet
1. számú függeléke

A Képviselő-testület tagjai:

Barta Győző

polgármester

Dr. Zsirai Sándor

önkormányzati képviselő

Benkó Dániel

önkormányzati képviselő

Lőrincz József

önkormányzati képviselő

Nahóczki László

önkormányzati képviselő
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Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2002. (XI.20.) Önk. rendelet
2. számú függeléke
/Elfogadva a 35/2010. (X.12.); 36/2010. (X.12) és 37/2010 KT határozatokkal/

A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának tagjai:

Lőrincz József

Bizottság elnöke

Benkó Dániel

Bizottsági tag

Nahóczki László

Bizottsági tag
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Dr. Zsirai Sándor
Megköszöni a szavazást.
Rátérünk a 5. napirendi pont tárgyalására.
5. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. §. (1) bekezdése szerint a
képviselőtestület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással – a
polgármester
helyettesítésére,
munkájának
segítésére
alpolgármestert
választ,
alpolgármestereket választhat.
A Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
1/2002.
(XI.20.)
számú
önkormányzati
rendelet 39. §-a szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai
közül választ meg.
Felkéri a Polgármester Urat, tegye meg javaslatát az alpolgármester személyére.
Barta Győző
Alpolgármesternek javasolja Dr. Zsirai Sándor Képviselő Urat megválasztani, aki tisztségét
társadalmi megbízatásként látná el.
Dr. Zsirai Sándor
Köszöni a jelölést. Bejelenti, hogy a személyére vonatkozó határozathozatalban nem kíván
részt venni. Egyúttal átadja az alakuló ülés vezetését Barta Győző Polgármester Úrnak.
Barta Győző
Az alpolgármester személyére történő titkos szavazás úgy zajlik le, hogy a jelölt személyes
érintettségére és a szavazástól való tartózkodásra vonatkozó bejelentésére tekintettel a jelölt
kivételével minden képviselő megkapja a szavazólapokat és egy borítékot. Amennyiben a
szavazólapon szereplő jelölt személyével egyetértenek, úgy azt a név változatlanul hagyásával
borítékba helyezik.
Ha a jelölt személyével nem értenek egyet, úgy annak nevét a szavazólapon vízszintes
vonallal kell áthúzni.
Ezt követően a borítékot a helyiségben elhelyezett urnába kell dobni. A szavazás
eredményéről jegyzőkönyv készül.
Felkéri Dr. Estefán Géza Jegyző Úr közreműködését a szavazólapok kiosztásában és a titkos
szavazás során a törvényesség biztosításában.
A szavazás idejére szünetet rendel el.

TITKOS SZAVAZÁS

Dr. Estefán Géza jegyző úr megállapítja, hogy Szarvaskő Község Alpolgármesterének
megválasztása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1)
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bekezdésének és a Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) önkormányzati rendelet 24. §
rendelkezéseinek megtartásával, vagyis titkos szavazással, szavazólapok és boríték
felhasználásával történt.
A szavazatok megszámlálása után Dr. Estefán Géza Jegyző úr ismerteti a szavazás
eredményét, mely az alábbi:
Dr. Zsirai Sándor alpolgármesterré választása során:
2 igen szavazatok száma; 2 nem szavazatok száma; 1 fő tartózkodott a szavazástól
Barta Győző megállapítja, hogy a minősített szavazattöbbség nincs meg, a képviselő testület
nem választotta meg alpolgármesternek Dr. Zsirai Sándort.

Barta Győző
Rátér az 6. napirendi pont tárgyalására.

6./

A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának meghatározása
Előterjesztő: Dr. Zsirai Sándor
Korelnök

Átadja a szót a Korelnök Úrnak.
Dr. Zsirai Sándor
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a
polgármester foglalkoztatási jogviszonya a megválasztásával jön létre a háromezernél
kevesebb lakosú községi önkormányzatnál, ha főállású polgármesterként választották meg.
Ugyanezen törvény 3. § (1) és (2) bekezdései szerint a képviselő-testület a polgármester
illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt.
A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
23. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap – amely 2010. évben
38.650,- Ft – és egy 7,0-től 9,0-ig terjedő szorzószám szorzataként összegszerűen állapítja
meg. Javaslom, hogy Barta Győző Polgármester Úr havi bruttó illetménye 297.605,- Ft
legyen (38.650,- Ft x 7,7szorzószám).

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a
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polgármestert választása szerint költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a
képviselő-testület döntése alapján – a polgármester illetménye 20-30 %-ának megfelelő
összeg. Polgármester Úr kérte költségátalány megállapítását a Képviselő-testülettől.
A Polgármester Úr – tekintettel arra, hogy e kérdésekben személyesen érintett - az előzetes
egyeztetés során bejelentette, hogy a jelen határozatok meghozatalában nem vesz részt.
Képviselő társaimat kérdezem van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Lőrincz József
Új a helyzet, hiszen eddig nem főállású volt a polgármesterünk.
Örültem volna, ha ez a határozati javaslat ki van bontva kicsit jobban, és látnánk pontosabban,
hogy mi is ennek a költségvonzata egy évre vonatkozóan. Az éves költségvetésünknek 10%át érinti, ennek a pénznek befektetett összegnek kell lennie, nem csak kiadásnak.

Nahóczki László
Én a 7-es szorzót javaslom az illetmény megállapításakor. A mostani, nehéz gazdasági
helyzetben, amikor körülöttünk nagyon sokan szenvednek – gondolok itt a Devecseri,
Kolontári áldozatokra - lemondásokat kell hozni, hogy könnyebben tudjunk a jövőbe nézni.

Dr. Zsirai Sándor

Módosító javaslat hangzott el.
Ez alapján a polgármester havi bruttó illetménye kerekítve 270.600,- Ft. Kérem, szavazzunk.

SZAVAZÁS

Megállapítja a szavazás eredményét: a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozott határozatával a Polgármester havi bruttó illetményét kerekítve
270.600,- Ft-ban állapította meg.
A Képviselő Testület 4 igen szavazattal (1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül) meghozta
az alábbi határozatot:
32/2010. (XI.12.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester havi bruttó
illetményét kerekítve 270.600,- Ft-ban állapította meg.
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SZAVAZÁS
Dr. Zsirai Sándor
Megállapítja a szavazás eredményét: a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozott határozatával a Polgármester havi költségátalányát a
tiszteletdíja 24 %-ában állapította meg, amely jelenleg összegszerűen, kerekítve bruttó
64.900,- Ft/hó mértékű.
A Képviselő Testület 4 igen szavazattal (1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül) meghozta
az alábbi határozatot:
33/2010. (X.12.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester havi
költségátalányát a tiszteletdíja 24 %-ában állapította meg, amely jelenleg összegszerűen,
kerekítve bruttó 64.900,- Ft mértékű.

Visszaadja a szót a Polgármester Úrnak.

Barta Győző
Rátér a 7. napirendi pont tárgyalására.
7./

Az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
Előterjesztő: Barta Győző
polgármester

Bejelenti, hogy a napirendi pont okafogyottá vált, ezért a következő napirendi pontot
tárgyalják.
Barta Győző
Rátér a 8. napirendi pont tárgyalására.
8./ A képviselők tiszteletdíjának meghatározása
Előterjesztő: Barta Győző
polgármester
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV. törvény 14. és 15. §-ai akként rendelkeznek, hogy a
Képviselő-testület az önkormányzati képviselő részére - megválasztásának időpontjától
megbízatása megszűnéséig - tiszteletdíjat állapíthat meg. A polgármester és az alpolgármester
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képviselőként tiszteletdíjat nem kaphat. A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) az 1000-nél
kevesebb lakosú település esetén nem haladhatja meg a köztisztviselői illetményalap összegét,
amely 2010. évben 38.650,- Ft. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a képviselők havi
bruttó tiszteletdíját 20.000,- Ft összegben határozza meg.
Képviselő társait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Nahóczki László
A képviselő elmondja, hogy tiszteletdíjának a nettó összegét a későbbiek során egy általa
meghatározott célra szeretné felajánlani a község javára.

Barta Győző
Ha nincs több kérdés, észrevétel, kérem, szavazzunk.

SZAVAZÁS
Barta Győző
Megállapítja a szavazás eredményét: a Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett meghozott határozatával a képviselők havi bruttó tiszteletdíját 20.000,- Ft
összegben állapította meg.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

34/2010. (X.12.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők havi bruttó tiszteletdíját
20.000,- Ft-ban állapította meg.
Barta Győző
Rátér a 9. napirendi pont tárgyalására.
9./ Javaslat a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökének és tagjainak személyére
Előterjesztő: Barta Győző
polgármester
A Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
1/2002.
(XI.20.)
számú
önkormányzati
rendeletének 41. §-a szerint a Képviselő-testület az önkormányzati feladatok megoldásának
elősegítésére állandó bizottságaként a települési képviselők közül választott háromtagú
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot hoz létre. A Bizottság elnökét és tagjait a képviselő-
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testület minősített szavazattöbbséggel hozott határozatával választja meg. A polgármester és
az alpolgármester a Bizottság tagja nem lehet.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökének Lőrincz
József képviselőt, tagjainak Benkó Dániel és Nahóczki László képviselőket válassza meg.
Képviselő társaimat kérdezem van-e kérdésük, észrevételük a javaslathoz.
Az érintettek bejelentették, hogy az őket érintő határozat meghozatala során a szavazásban
nem kívánnak részt venni.
Barta Győző kéri, először a Bizottság elnökére, majd ezt követően annak két tagjára
személyenként külön-külön szavazzanak.

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja a szavazás eredményét: a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozott határozatával a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
elnökének Lőrincz József képviselőt választotta meg.

A Képviselő Testület 4 igen szavazattal (1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
35/2010. (X.12.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság elnökének Lőrincz József képviselőt választotta meg.

Szavazás: a Bizottság egyik tagjának személyéről:
Barta Győző megállapítja a szavazás eredményét: a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozott határozatával a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
tagjának Benkó Dániel képviselőt választotta meg.
A Képviselő Testület 4 igen szavazattal (1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
36/2010. (X.12.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság tagjának Benkó Dániel képviselőt választotta meg.
Szavazás: a Bizottság másik tagjának személyéről
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Barta Győző megállapítja a szavazás eredményét: a Képviselő-testület 4 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozott határozatával a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
tagjának Nahóczki László képviselőt választotta meg.
A Képviselő Testület 4 igen szavazattal (1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
37/2010.(X.16.)sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság tagjának Nahóczki László képviselőt választotta meg.

Barta Győző gratulál a Bizottság megválasztott elnökének, valamint tagjainak és eredményes
munkát kíván.

Barta Győző
Rátér a 10. napirendi pont tárgyalására.
10./ Egyebek
Tisztelt Képviselő Testület, Kedves megjelent vendégek!
Az alakuló ülés hivatalos részével végeztünk, de van még egy fontos megbeszélni való.
Október 23-án kerül megrendezésre községünkben a 3. Csipkebogyó Fesztivál.
A rendezvénnyel kapcsolatos szervezési munkákban az elmúlt években is sokan vettek részt,
és idén is jelentkeztek már néhányan segíteni, illetve elfogadták felkérésünket segítő munkára.
A rendezvénnyel kapcsolatban egy előkészítő megbeszélésre még ezen a héten sort kell
keríteni, sajnos az elmúlt évekkel ellentétben eléggé el vagyunk késve a szervezéssel.
Elsősorban a képviselő társakat kérdezem, melyik nap lenne megfelelő a megbeszélésre?
A jelen lévők megállapodnak, hogy 2010. október 13-án a Csipkebogyó Fesztivál
előkészítésével kapcsolatban megbeszélést tartanak Szarvaskő Községházán 18 órai kezdettel.
Minden segítőt várnak szeretettel.
Ütemezett napirendjeinknek a végére értünk.
Megkérdezi a képviselő társait, van-e valakinek kérdése, bejelentése?

Dr. Estefán Géza jegyző úr jókívánságát fejezi ki a testület megalakulása alkalmából,
valamint tolmácsolja Habis László, Eger város polgármesterének jókívánságát is.
Eger és Szarvaskő számos területen kapcsolódik egymáshoz. Egyrészt közvetlenül és
különböző közszolgáltatásokon keresztül. Másrészt, mint említettük a Többcélú Kistérségi
Társuláson keresztül.
Említésre került az is, hogy az egri Polgármesteri Hivatal ellátja a körjegyzői feladatokat.
Elmondja, hogy nagyon büszkék arra, hogy a Magyar Köztársaság legszebb községének a
munkáját segítik és együttműködhetnek.
Továbbra is felajánlja a segítségüket és munkájukat.
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Gratulál a megalakuláshoz és kívánja az említett célkitűzések, tervek, váljanak valóra.
Barta Győző
Több napirend nem lévén az ülést berekeszti.

K.m.f.

B a r t a Győző

Dr. E s t e f á n Géza

Polgármester

Jegyző
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