
Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2013. (V.24.) számú rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2011. (III.23.) számú rendelet módosításáról 

 
Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 53. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 5/2011. (III.23.) számú 
rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. § A R. praeambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 53. § 
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) az 
alábbi rendeletet alkotja:”  

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

„Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.” 
  

3.§   A R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az önkormányzat kötelezően ellátja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 20. § (1) bekezdése szerinti feladatokat. Ezen 
felül a gazdasági programjában határozza meg, hogy milyen önként 
vállalt feladatoknak tesz eleget és azokat milyen mértékben és 
módon látja el.” 

   
4.§    A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az önkormányzat a Mötv. által meghatározott kötelező feladatokon 
túlmenően a következő önként vállalt feladatokat látja el: 
a) tanyagondnoki szolgálat 
b) civil szervezetek működésének támogatása 
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c) község infrasturkturális ellátásához szükséges beruházások és 
felújítások 
d) nem kötelező pénzbeni, szociális ellátások, a részletes szabályokat 
külön rendelet tartalmazza.” 
 

5.§    A R. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ (1) Az önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatai 
ellátása, szervezése, valamint fejlesztése érdekében együttműködik 
más önkormányzatokkal, kistérségi társulásokban vesz részt és 
feladatellátási megállapodásokat köthet. 
 (2) Az együttműködés keretében a polgármester köteles a 
folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat 
ellátni, valamint az együttműködésről legalább évenként tájékoztatni 
a Képviselő-testületet.” 

 
6.§    A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület feladat- és hatásköreit a Mötv. 42. §-ába 
foglalt hatáskörök kivételével a polgármesterre, bizottságára vagy 
társulásra, illetve a jegyzőre rendeleti formában vagy minősített 
többséggel hozott határozatával ruházhatja át.  
(2) A Képviselő-testület a rendeleti szabályozást nem igénylő 
ügyekben feladat-és hatásköreit a Képviselő-testület minősített 
többséggel hozott határozatával ruházhatja át.  
(3) A Képviselő-testület a hatáskörének átruházásáról, illetőleg az 
átruházott hatáskör gyakorlásának visszavonásáról, annak 
felmerülésekor dönt.  
(4) A Képviselő-testület által a polgármesterre, bizottságaira, 
valamint a társulásra, illetve a jegyzőre átruházott feladat- és 
hatásköröket az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.” 

 
7.§    A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „A Mötv. 42. §-ában felsoroltakon kívül a Képviselő-testület 
kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés 
alkalmával az alapilletmény meghatározása, 
b) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő 
lemondás, 
c) vagyongazdálkodási szerződés tartalmának meghatározásáról, 
szerződés megkötéséről szóló döntés, 
d) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, 
megszüntetése.” 
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8.§    A R. 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 „a Mötv. 44. §-ában meghatározott esetben” 
 
9.§    A R. 19. § (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 „b) a jegyzőnek, aljegyzőnek,” 
 
10.§    A R. 20. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 „a) a jegyzőt, aljegyzőt ” 
 
11.§    A R. 22. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Zárt ülés anyagát a képviselők, a jegyző, az aljegyző, a napirenddel 
érintett bizottság tagjai kaphatják meg.” 

 
12.§    A R. 28. § (7)-(8)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
„(7) A zárt ülés elrendeléséről a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja 
szerint meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést 
levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a 
zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra. 
(8) A Képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a 
Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben. 
(9) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, aljegyző, továbbá 
meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati 
hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. ” 

 
13.§   A R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „A szavazás előtt a jegyzőnek, illetve a jegyző képviseletében jelen 

lévő aljegyzőnek joga van törvényességi észrevételt tenni.” 
 
14.§   A R. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Minősített szótöbbséget igénylő ügyekben a megválasztott 
képviselők több mint felének (legalább 4 képviselő) egybehangzó 
szavazata szükséges: 
a) a Mötv. 50 §-a által meghatározott döntésekben, így a Mötv. 42. § 
1. (rendeletalkotás), 2. (szervezetének kialakítása és működésének 
meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, 
vezetői megbízás), 5. (önkormányzati társulás létrehozása, 
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megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás 
módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 
csatlakozás, abból történő kiválás), 6. (megállapodás külföldi 
önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás), 7. (intézmény 
alapítása, átszervezése, megszüntetése) pontjában foglaltakhoz, 
b) továbbá a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő 
kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 
megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való 
döntéshez, valamint a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt 
ülés elrendeléséhez.” 

 
15.§  A R. 37. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az írásbeli előterjesztéseket, a határozati javaslatokat legkésőbb 
az ülést megelőző 7 nappal kell leadni a jegyzőnek vagy az általa 
megbízott aljegyzőnek. 
(6) A jegyző vagy az általa megbízott aljegyző köteles a határozati 
javaslatokat törvényességi szempontból megvizsgálni, és ezzel 
kapcsolatos észrevételét az előterjesztővel közölni.” 

 
16.§ A R. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „A Képviselő-testület hatósági határozataira – a Mötv.-ben foglalt 

eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni.” 

 
17.§  A R. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Mötv. 52. §-ának (3) bekezdésében meghatározott 
betekinthetőségi jog biztosításáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. A 
jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet 
megtekinteni.” 

 
18.§ A R. 46. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A képviselő-testületi ülésről hangfelvétel készül mely a 29/2009. 
/X.30./ ÖM rendelet alapján nem selejtezhető.” 

 
19.§   A R. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „A polgármester a Mötv. 67. §-ában meghatározott feladatokon túli 

további feladatai: 
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a) segíti a Képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági 
munkáját, 
b) meghatározza a jegyző, aljegyző képviselő-testületi 
tevékenységével kapcsolatos feladatait, 
c) képviseli az önkormányzatot, 
d) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi 
társadalmi és egyéb szervezetekkel, 
e) elősegíti és összehangolja a társadalmi munka szervezésére, 
támogatására irányuló önkormányzati tevékenységet, 
f) fogadóórát tart, 
g) nyilatkozik a sajtónak.” 

 
20.§  A R. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Közös Önkormányzati Hivatal Vasadi Kirendeltségét aljegyző 
vezeti. Az aljegyző kinevezése, felmentése a jegyző javaslatára a 
települések polgármestereinek lakosságszám arányos, többségi 
döntése alapján történik. Nem nevezethető ki aljegyzőnek az, akinek 
a személyével Vasad község polgármestere nem ért egyet. Az 
aljegyző felmentése is csak Vasad község polgármesterének 
egyetértésével történhet. A polgármester az egyetértésről szóló 
döntése előtt konzultál a Képviselő-testület tagjaival. 
(2) A jegyző helyettesítése a Közös Önkormányzati Hivatal 
szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint az 
aljegyző által biztosított. 
(3) Az aljegyzőnek a Mötv. 36. § (2) bekezdésben felsoroltakon 
kívüli kiemelt feladatai: 

a) tájékoztatást nyújt a Képviselő-testületnek a hatáskörét érintő 
jogszabályokról, 
b) tájékoztatja a Képviselő-testületet a kirendeltség munkájáról, 
az ügyintézésről, 
c) gondoskodik a kirendeltségen dolgozók továbbképzéséről, 
hogy a megjelenő jogszabályokról rendszeresen tájékoztatást 
kapjanak, 
d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok 
érintettekkel való megismertetését, 
e) törvényességi szempontból felülvizsgál minden testület elé 
kerülő előterjesztést, 
f) folyamatosan tájékozódik az intézmények munkájáról, 
biztosítja tevékenységük összhangját.”  
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21.§ A R. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat közös önkormányzati hivatalt tart fenn 
Csévharaszt Önkormányzatával. A hivatal szervezetileg egységes. 
(2) A közös hivatal elnevezése: Csévharaszti Közös Önkormányzati  
Hivatal. 
(3) Székhelye: 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos u. 43/B. 
(4) Vasad településen Csévharaszti Közös Önkormányzati Hivatal 
Vasadi Kirendeltsége névvel telephely működik.  
(5) A hivatal szervezeti és működési szabályzatát a rendelet 5. sz. 
függeléke tartalmazza.” 

 
22.§ A R. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „Általános közmeghallgatást kell tartani a Mötv. 54. §-ában foglaltak 

szerint.”  
 
23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről az 

SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik. 
 
 
 

Marton József Zoltán Bárányné Billinger Erzsébet 
polgármester jegyző megbízásából 

  
 

 Szokolay Zoltán 
 
 
 
 

aljegyző 

Kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva: 
Vasad, 2013. május 24.  

 
 Bárányné Billinger Erzsébet 
 jegyző megbízásából: 
  

 
 Szokolay Zoltán 
 aljegyző 
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