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5/2009.(IV. 30.) sz{mú önkorm{nyzati rendelete 

 

Kapolcs község Önkorm{nyzata 

Szervezeti és Működési Szab{lyzat{ról 
(egységes szerkezet) 

BEVEZETÉS 

Kapolcs települést a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{nak a helyi önkorm{nyzatokról 

szóló IX. fejezete alapj{n a helyi önkorm{nyzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

keretei között megilleti a helyi önkorm{nyz{s joga, a v{lasztópolg{rok közösségét érintő 

helyi közügyek ön{lló, demokratikus intézése. Ennek érdekében Kapolcs község 

Önkorm{nyzata felelősséggel testesíti meg a helyi közhatalmat a lakoss{g jav{ra, 

Kapolcs község felemelkedése célj{ból. 

Kapolcs község Önkorm{nyzata a helyi önkorm{nyzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény (tov{bbiakban . Ötv) 18.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmaz{sa alapj{n 

működésének részletes szab{lyait az al{bbiakban {llapítja meg : 

 

I. FEJEZET 

[LTAL[NOS RENDELKEZÉSEK 

Az önkorm{nyzat és jelképei 

1.§.1 

 

/1/ Az önkorm{nyzat  hivatalos megnevezése :   Kapolcs község Önkorm{nyzata 

 

/2/ Az önkorm{nyzat székhelye :  8294. Kapolcs, Kossuth L. u. 62. 

 

/3/ Az önkorm{nyzat jogi személy. Az önkorm{nyzati feladat-és hat{skörök a 

képviselőtestületet illetik meg. A képviselőtestületet a polg{rmester képviseli. 

(Ötv. 9.§. (1)bek.) 

 

/4/ A képviselőtestület szervei: 

            a) polg{rmester  

            b) Jogi és Ügyrendi Bizotts{g  

            c) körjegyzőség  
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/5/ A képviselőtestület a polg{rmesterből és 5 települési képviselőből {ll. A 

települési képviselők névsor{t a Szervezeti és Működési Szab{lyzat 1. sz. 

függeléke tartalmazza. 

 

/6/ Az önkorm{nyzat  hivatala :  Körjegyzőség Monostorap{ti 

      8296 Monostorap{ti, Petőfi utca 123.  

  

2.§. 

/1/ Az önkorm{nyzat jelképei : címer, z{szló. 

a) Az önkorm{nyzat címere : Klasszikus pajzsforma. Kék mezőben 

ezüstszínű p{ncélos kar török szably{t tart, mely szintén ezüst színű. 

Fölötte h{rom{gú korona. 

b) Az önkorm{nyzat z{szlója : Kék színű arany szegéllyel. Form{ja 

fecskefarkas. Középen ar{nyosan elhelyezve ezüst színű p{ncélos félkar a 

törökös szably{val és a korona köré írva arany betűkkel : Kapolcs község. 

/2/ Alkalmaz{suk külön rendeletben szab{lyozva. 

/3/ A Polg{rmester gondoskodik arról, hogy a település lakoss{ga a nemzeti és helyi 

ünnepet méltó módon ünnepelhesse.  A település ünnepe: a falunap minden év 

június utolsó hétvégéje. 

 

II.FEJEZET 

ALAKULÓ ÜLÉS 

3. § 

 

/1/  Az alakuló ülés részletes szab{lyait a módosított 1990. évi LXV. törvény 30. §-a 

tartalmazza. 

/2/  A polg{rmester és az önkorm{nyzati képviselő a polg{rmesteri tisztség 

ell{t{s{nak egyes kérdéseiről és az önkorm{nyzati képviselők tiszteletdíj{ról 

szóló 1994.évi LXIV. tv. 1.§ (7) bekezdése alapj{n esküt tesz és erről okm{nyt ír 

al{. Az eskü szövegét 1994.évi LXIV. tv. melléklete tartalmazza, amely a 

következő: 

   „Én, (a polg{rmester neve) esküszöm, hogy haz{mhoz, a Magyar 

Közt{rsas{ghoz hű leszek; az Alkotm{nyt a többi jogszab{llyal együtt 

megtartom és megtartatom; a tudom{somra jutott titkot megőrzöm; (a 

tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a 
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(megye/település/kerület) fejlődésének előmozdít{sa és az Alkotm{ny 

érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

(A megv{lasztott önkorm{nyzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” (1994.évi LXIV. tv. melléklete) 

 

/3/         Az alakuló ülés napirendje: 

 

 a Helyi V{laszt{si Bizotts{g t{jékoztatój{nak tudom{sulvétele és 

megbízólevelek {tad{sa, 

 a Polg{rmester és Képviselőtestület eskütétele, 

 a Polg{rmester programj{nak ismertetése, 

 a Polg{rmester illetményének meg{llapít{sa, 

 az Alpolg{rmester  v{laszt{sa titkos  szavaz{ssal, z{rt ülésen és az 

alpolg{rmester eskütétele, 

 megbíz{s ad{sa az SZMSZ felülvizsg{lat{ra 

                      

 

III.FEJEZET 

A KÉPVISELŐTESTÜLET FELADAT- ÉS HAT[SKÖRE 

4.§. 

/1/ Kapolcs község Önkorm{nyzata a feladat- és hat{skörébe tartozó helyi érdekű 

közügyekben ön{llóan j{r el (Ötv. 1.§ (1) bek.). 

 

/2/ A helyi közügyek a lakoss{g közszolg{ltat{sokkal való ell{t{shoz, a közhatalom 

önkorm{nyzati típusú helyi gyakorl{s{hoz, valamint mindezek szervezeti, 

személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak (Ötv. 1.§ (2) 

bek.). 

 

/3/ A helyi önkorm{nyzat – az önkorm{nyzati törvény keretei között – ön{llóan 

szab{lyozza, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgatja a feladat- és 

hat{skörébe tartozó helyi közügyeket (Ötv. 1.§ (3) bek.). 

 

/4/ Az önkorm{nyzat köteles gondoskodni: 

 

a) az egészséges ivóvíz ell{t{sról, 

b) óvodai nevelésről, 

c) az {ltal{nos iskol{sok oktat{s{ról és neveléséről, 

d) az egészségügyi és szoci{lis alapell{t{sról, 

e) gyermek és ifjús{gvédelmi feladatokról, 

f) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről, 

g) a közvil{gít{sról, 

h) a helyi közutak és köztemetők fenntart{s{ról 

i) a Körjegyzőség működtetéséről. 
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/5/ Az önkorm{nyzat feladata a helyi közszolg{ltat{sok körében: 

 

a) a településfejlesztés, 

b) a területrendezés, 

c) az épített és természeti környezet védelme, 

d) a lak{sgazd{lkod{s, 

e) a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,  

f) a csatorn{z{s,  

g) a temető fenntart{sa, 

h) a helyi közutak, közterületek fenntart{sa, 

i) a köztisztas{g, valamint a település-tisztas{g biztosít{sa, 

j) gondoskod{s a helyi tűzvédelemről, 

k) gondoskod{s a közbiztons{g helyi feladatairól a  helyi Polg{rőrség 

bevon{s{val 

l) közreműködés a helyi energiaszolg{ltat{sban, a foglalkoztat{s 

megold{s{ban, 

m) a közösségi tér biztosít{sa, könyvt{r, faluh{z szolg{ltat{s biztosit{sa 

n) a közművelődési, művészeti tevékenység, sport t{mogat{sa, 

o) az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése, 

p) Fiókgyógyszert{r működésének biztosit{sa 

q) a lakoss{g t{jékoztat{s{ról való gondoskod{s a helyi hirdetőt{bl{kon 

illetve az önkorm{nyzat honlapj{n keresztül. 

 

/6/ Az Önkorm{nyzat ell{tja az egyéb jogszab{lyokban előírt közszolg{ltat{si 

feladatokat. 

 

/7/ A települési önkorm{nyzat feladatai körében: 

 

a) t{mogatja a lakoss{g önszerveződő közösségeinek tevékenységét, 

együttműködik a közösségekkel, 

b) önkorm{nyzati intézményt, m{s  közhasznú szervezetet alapíthat, kinevezi 

vezetőjüket. 

 

/8/ Az önkorm{nyzatis{g kifejezésre juttat{sa érdekében a Képviselő-testület 

együttműködésre törekszik - kölcsönösségi alapon - a vonz{skörzetben működő 

települési önkorm{nyzatokkal.  

 

/9/ A Képviselő-testület a helyi közszolg{ltat{sok szervezésében, a helyi t{rsadalom- 

és gazdas{gszervező munk{ban – ezek fejlesztése érdekében – együttműködik a 

Megyei Önkorm{nyzattal és a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

T{rsul{ssal. A koordin{ció keretében közvetlen cél a megyei fejlesztési tervek, 

koncepciók, elképzelések egyeztetése a helyi elképzelésekkel. A folyamatos és 

rendszeres kapcsolattart{s a polg{rmester feladata. 
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5. § 

 

/1/  Az Önkorm{nyzat önként v{llalhatja minden olyan helyi közügy ön{lló 

megold{s{t, amelyet jogszab{ly nem utal m{s szerv hat{skörébe. Az önként v{llalt 

helyi közügyekben az Önkorm{nyzat mindent megtehet, ami jogszab{lyt nem 

sért. 

Az önként v{llalt helyi közügyek megold{sa nem veszélyeztetheti a törvény {ltal 

kötelezően előírt önkorm{nyzati feladat- és hat{skörök ell{t{s{t (Ötv. 1.§ (4) bek.). 

 

/2/ Az önként v{llalt többletfeladatok felv{llal{s{t megelőzően fel kell mérni, hogy 

képes-e az Önkorm{nyzat a feladatell{t{s gazdas{gi feltételeinek folyamatos 

biztosít{s{ra. Az önkéntes feladatell{t{sról a Képviselőtestület rendeletben dönt. 

 

6. §. 

 

A Képviselőtestület az Ötv. 9. § (3) bekezdésében szab{lyozottak szerint hat{sköreit a 

1.sz. mellékletben foglaltak szerint ruh{zza {t a polg{rmesterre, illetve a bizotts{gaira 2. 

és 3. sz. melléklet alapj{n. 

 

7. §. 

 

/1/  A Képviselő-testület hat{sköréből nem ruh{zható {t: 

 

a) A rendeletalkot{s. 

b) Szervezetének kialakít{sa és működésének meghat{roz{sa, tov{bb{ a 

törvény {ltal hat{skörébe utalt v{laszt{s, kinevezés, megbíz{s. 

c) A helyi népszavaz{s kiír{sa. 

d) Az önkorm{nyzati jelképek, kitűntetések és elismerő címek meghat{roz{sa, 

haszn{latuk szab{lyoz{sa, a díszpolg{ri cím adom{nyoz{sa. 

e) A gazdas{gi program, a költségvetés meg{llapít{sa, döntés a 

végrehajt{sukról szóló besz{moló elfogad{s{ról, a helyi adó meg{llapít{sa, a 

településrendezési terv jóv{hagy{sa, a  hitelfelvétel, a kötvénykibocs{t{s, 

tov{bb{ a közösségi célú alapítv{ny és alapítv{nyforr{s {tvétele és {tad{sa. 

f) Önkorm{nyzati t{rsul{s létrehoz{sa, t{rsul{shoz, érdekképviseleti 

szervezethez csatlakoz{s. 

g) Meg{llapod{s külföldi önkorm{nyzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkorm{nyzati, vagy m{s szervezethez való csatlakoz{sról. 

h) Intézmény alapít{sa, vezetőjének kinevezése, gazdas{gi t{rsas{gok alapít{sa.  

i) Közterület elnevezése, emlékmű, emlékt{bla, művészeti alkot{sok {llít{sa. 

j) Elj{r{s kezdeményezése az Alkotm{nybírós{gn{l. 

k) A bírós{gok ülnökeinek megv{laszt{sa. 

l) [ll{sfoglal{s megyei önkorm{nyzati intézmény {tszervezéséről, 

megszűntetéséről, ell{t{si, szolg{ltat{si körzeteiről, ha a szolg{ltat{s a 

települést is érinti. 

m) Véleménynyilv{nít{s olyan ügyekben, amelyben a törvény az érdekelt 

önkorm{nyzat {ll{spontj{nak a kikérését írja elő. 
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n) Felterjesztési jog gyakorl{sa 

o) A települési képviselők és a polg{rmester összeférhetetlenségi ügyében való 

döntés. 

p) A települési képviselők vagyonnyilatkozat{val kapcsolatos döntés. 

q) Amit törvény a képviselőtestület {t nem ruh{zható hat{skörébe utal (Ötv. 

10.§). 

r) Az {ltala létrehozott alapítv{ny felügyeleti jog{t. 

 

/2/  Az (1) bekezdésben felsorolt ügyeket csak az illetékes bizotts{g véleményezése 

ut{n lehet a képviselőtestület elé terjeszteni, kivéve a 11. § (10), 13.§ (4) 

bekezdésében szab{lyozott eseteket. 

 

 

IV. FEJEZET 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET MŰKÖDÉSE 

 

8.§. 

 

/1/  A Képviselőtestület évente legal{bb 6 ülést tart.  A Képviselőtestület alakuló, 

rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgat{s tart. 

 

/2/  A képviselőtestületet össze kell hívni legal{bb 2 képviselő, vagy a 

képviselőtestület {llandó bizotts{g{nak napirendet is tartalmazó, ír{sbeli 

indítv{ny{ra. 

 

/3/  Halaszt{st nem tűrő esetben a polg{rmester rendkívüli ülést hívhat össze. 

 

/4/  A képviselőtestület ülése nyilv{nos, döntéseit nyílt szavaz{ssal hozza. 

 

/5/  A képviselőtestület z{rt ülést tart: v{laszt{s, kinevezés, felmentés, vezetői 

megbízat{s ad{sa, illetőleg visszavon{sa, fegyelmi elj{r{s megindít{sa, fegyelmi 

büntetés kiszab{sa és {ll{sfoglal{st igénylő személyi ügy t{rgyal{sakor, ha az 

érintett a nyilv{nos t{rgyal{sba nem egyezik bele; tov{bb{ önkorm{nyzati 

hatós{gi, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal 

kapcsolatos elj{r{s t{rgyal{sakor. (Ötv. 12. §. (4) a./ pontja)  

 

/6/ A képviselőtestület z{rt ülést rendelhet el a vagyon{val való rendelkezés és az 

{ltala kiírt p{ly{zat t{rgyal{sakor, ha a nyilv{nos t{rgyal{s üzleti érdeket 

sértene. (Ötv. 12. §. (4) b./ pontja)  

 

/7/ A (6) bekezdésben szab{lyozott esetekben a z{rt ülés elrendeléséről a képviselő-

testület minősített többséggel hat{roz. 

 

/8/ A képviselőtestület titkos szavaz{st tarthat v{laszt{s, kinevezés, felmentés, 

vezetői megbíz{s ad{sa, illetőleg visszavon{sa, fegyelmi elj{r{s megindít{sa, 
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fegyelmi büntetés kiszab{sa és {ll{sfoglal{st igénylő személyi ügy, 

önkorm{nyzati hatós{gi, összeférhetetlenségi és kitűntetési ügy, a vagyon{val 

való rendelkezés és az {ltala kiírt p{ly{zat t{rgyal{sakor. 

 

/9/ Tan{cskoz{si joggal vesznek részt a képviselőtestület, tov{bb{ a bizotts{g 

nyilv{nos ülésén tevékenységi körükkel kapcsolatos kérdésekben a következő 

t{rsadalmi szervezetek képviselői: 

 

a) Polg{rőrség Kapolcs 

b) Kapolcsi Kapocs Ifjús{gi Egyesület 

c) Kapolcs Jövőjéért Alapitv{ny 

 

 

9. § 

 

/1/ A képviselőtestület évente előre meghirdetett közmeghallgat{st tart, szükség 

szerint közmeghallgat{st hirdet meg törvényi kötelezettség teljesítése érdekében. 

 

/2/ A közmeghallgat{st igénylő napirendet t{rgyaló ülés időpontj{t, helyét, legal{bb 7 

nappal az ülés előtt – a helyben szok{sos módon – nyilv{noss{gra kell hozni. 

 

/3/ A közmeghallgat{st a polg{rmester vezeti. 

 

 

V. FEJEZET 

 

GAZDAS[GI PROGRAM, MUNKATERV  

 

10. § 

 

/1/ A polg{rmester programot terjeszt a képviselőtestület elé, amely - a testület 

megbízat{s{nak időtartam{ra - a településfejlesztés, a helyi közszolg{ltat{sok 

szervezésének főbb céljai és fontosabb feladatai összességét tartalmazza. A 

program azokat a helyi közügyeket, közszolg{ltat{sokat is rögzíti, amelyekben a 

feladatokat v{llaló önszerveződő közösségek és v{llalkoz{sok t{mogat{st kapnak 

a képviselőtestülettől. 

 

/2/ A képviselőtestület a gazdas{gi programj{t évente felülvizsg{lja. 

 

/3/ A képviselőtestület működésének alapja a - program végrehajt{s{t is célzó - éves 

munkaterv. 

 

/4/ A munkaterv tervezetet a polg{rmester ir{nyít{s{val a körjegyző {llítja össze, és a 

polg{rmester terjeszti a képviselőtestület elé jóv{hagy{sra. 

 

/5/ A munkaterv össze{llít{s{hoz javaslatot kell kérni: 
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a) valamennyi képviselőtestületi tagtól, 

b) a bizotts{g nem képviselő tagjaitól, 

c) a körjegyzőtől,  

d) az önkorm{nyzati t{rsul{soktól. 

 

/6/ A munkatervi javaslatokat, véleményeket a polg{rmesterhez kell benyújtani. 

 

/7/ A munkatervet a t{rgyévet megelőző december hónapban hagyja jóv{ a képviselő-

testület. 

 

/8/ A munkaterv főbb tartalmi elemei: 

 

a) azoknak az ügyeknek a pontos megjelölése, amelynek eldöntéséhez a 

Képviselő- testület igényli a lakoss{gi fórumok segítségét és közreműködését, 

b) a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontja és napirendjei, az előterjesztő 

megjelölése, az előterjesztések elkészítésének hat{rideje, 

c) Meghat{rozza azokat a napirendi pontokat, melyhez bizotts{gi vélemény 

szükséges, illetve tartalmazza a napirend bizotts{gi t{rgyal{si kötelezettségét. 

d) a meghívandók felsorol{sa. 

 

 

VI. FEJEZET 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZEHÍV[SA 

 

11. § 

 

/1/ A Képviselőtestület évi rendes testületi ülésén a  munkatervben meghirdetett és a 

soronkívüliséget igénylő napirendi pontok t{rgyal{s{ra kerül sor. A rendkívüli 

testületi ülés hívható össze a polg{rmester illetve a képviselők egynegyedének 

indítv{ny{ra, melyen csak a meghirdetett napirendi pont t{rgyalható. 

 

/2/ A Képviselő-testület összehív{s{ról a polg{rmester gondoskodik. 

A polg{rmesteri meghívó tartalmazza: 

a) az ülés helyét, idejét, 

b) a javasolt napirendi pontokat, 

c) a napirendek előterjesztőit. 

A meghívót a polg{rmester írja al{. 

A meghívóhoz csatolni kell az előterjesztéseket, kivéve a szóbeli előterjesztéseket.  

A meghívóban szereplő t{rgysorozat sorrendje: 

 rendelet-tervezetek, költségvetés, z{rsz{mad{si előterjesztések, 

 gazdas{gi, vagyoni ügyek, 

 a polg{rmester, alpolg{rmester, jegyző, bizotts{gi elnökök előterjesztései, 

 v{laszt{si és kinevezési ügyek, 

 testületi hat{skörbe tartozó egyedi ügyek, 

 kérdések, közérdekű bejelentések, interpell{ciók. 
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/3/ A Képviselő-testület üléseire meg kell hívni: 

a.) a települési képviselőket, 

valamint tan{cskoz{si joggal: 

b.) a Körjegyzőt 

c.) Cig{ny Kisebbségi Önkorm{nyzat elnökét 

d.) az önkorm{nyzati intézmények vezetőit 

e.) a napirendi pontok előadóit, 

f.) a Körjegyzőség ügyintézőjét, ha azt a  Körjegyző szükségesnek tartja, 

                        

/4/ A z{rt ülésen a Képviselőtestület tagjai, a Körjegyző, CKÖ elnöke, tov{bb{ 

meghív{sa esetén az érintett  és a szakértő vesz részt, amely esetben kötelező az 

érintett meghív{sa. /Ötv.12.§./5/bek./ 

 

/5/ Az ülés meghívój{t és az előterjesztéseket a képviselőknek, valamint a 

tan{cskoz{si joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt 

az ülés előtt legal{bb 5 munkanappal megkapj{k. 

 

/6/ Az ülés meghívój{t  ki kell függeszteni az Önkorm{nyzat  hirdetőt{bl{in, valamint 

a meghívót és a nyilv{nos előterjesztéseket meg kell jelentetni Kapolcs Község 

Önkorm{nyzat{nak internetes honlapj{n. 

 

/7/ A polg{rmester a képviselők egynegyedének, vagy a Képviselő-testület 

bizotts{gainak indítv{ny{ra a testületet, az ír{sos indítv{ny beérkezését követő 8 

napon belül összehívja. 

 

/8/ Az indítv{nynak tartalmaznia kell a t{rgyal{sra javasolt ügy lényegét, a rendkívüli 

ülés összehív{s{nak indokait. Ezen az ülésen csak az indítv{nyban szereplő 

napirendi pontot lehet t{rgyalni. 

 

/9/ Halaszthatatlan esetben a polg{rmester engedélyezheti az ír{sba foglalt 

előterjesztésnek az ülésen történő kioszt{s{t. 

 

/10/ Sürgős, halaszt{st nem tűrő esetben a meghív{st, az ülést megelőzően 24 ór{val 

előbb is elég a képviselők tudom{s{ra hozni. Ebben az esetben b{rmilyen értesítési 

mód igénybe vehető, az ír{sbeliségtől is el lehet tekinteni, azonban a sürgősség 

ok{t mindenképpen közölni kell. Katasztrófa esetén az ülés azonnal is 

összehívható. Ebben az esetben a Képviselő-testület a napirendi pontok 

elfogad{s{val dönt arról is, hogy eltekint a 7. § (2) bekezdésében, valamint a 29 – 

30. §-okban szab{lyozott bizotts{gi vélemény meghallgat{s{tól. 
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VII. FEJEZET 
 

A NAPIRENDI PONTOK ELŐTERJESZTÉSE 

 

12. § 

 

/1/ A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések kidolgoz{sakor figyelembe kell 

venni a hat{lyos jogi szab{lyoz{st, és annak tartalmaznia kell a témakör 

t{rgyilagos elemzését. 

 

/2/ Az előterjesztés két részből {ll: 

a) A vizsg{lati és elemző részből, melyben pontosan meg kell hat{rozni: 

aa.)  az ügyrendi pont t{rgy{t, valamint azt, hogy 

ab.) az adott témakör szerepelt-e m{r kor{bban is a testület napirendjén, és 

ha igen, milyen döntés született és azt milyen eredménnyel hajtott{k 

végre, 

ac.) a téma előadój{t és az előkészítésben résztvevő személyek és 

szervezetek nevét, 

ad.) a javasolt döntés indokait, 

ae.) mindazon körülményeket és összefüggéseket, melyek indokolj{k a 

meghozandó döntést, 

af.) azokat a javaslatokat, amelyeket az előterjesztő nem vett figyelembe a 

javasolt döntés kialakít{s{n{l,  

b) A hat{rozati javaslatból, melyben egyértelműen meg kell fogalmazni: 

ba.)  a rendelkező részt, 

bb.) az esetleges alternatív döntési javaslatokat, 

bc.)  a végrehajt{sért felelős szerv, vagy személy megnevezését, 

bd.) a konkrét végrehajt{si hat{ridőt. 

 

/3/ Az előterjesztés ír{sban vagy szóban kerül benyújt{sra. Ír{sos előterjesztést kell 

készíteni az Ötv. 10. §-{ban, valamint az SZMSZ-ben meghat{rozott {t nem 

ruh{zható hat{skörbe tartozó ügyekben, kivéve a 11.§ (10) bekezdésében és a 13. §-

ban szab{lyozott eseteket. 

 

/4/ Szerződéskötés esetén a szerződés-tervezetet is javaslatként a Képviselő-testület 

elé kell terjeszteni, csak testületi jóv{hagy{s esetén lehet az adott szerződést 

megkötni. 

 

/5/ Az előterjesztés munkaterv szerinti hat{ridőre való benyújt{s{ért a napirend 

előterjesztője a felelős. Az előterjesztés készítője felelős az előterjesztés hat{ridőre 

való elkészítéséért, az előterjesztésben szereplő adatok teljességéért és 

valós{goss{g{ért, valamint a hat{rozati javaslat megalapozotts{g{ért.  
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/6/ Ezen rendelet 29 – 30. §-aiban meghat{rozottak szerint az előterjesztést a 

Képviselő-testülethez, vagy csak bizotts{gi t{rgyal{s, bizotts{gi {ll{sfoglal{s ut{n 

nyújtható be, vagy csak a bizotts{g nyújthatja be. 

 

/7/ Az előterjesztés az előzetes jegyzői kontroll nélkül nem terjeszthető be a 

képviselőtestület elé. 

 

VIII. FEJEZET 
 

SÜRGŐSSÉGI INDÍTV[NY  

 

13. § 

 

/1/ A rendes ülésre kiadott meghívót követően a polg{rmester, az alpolg{rmester, a 

körjegyző, a Képviselő-testület bizotts{ga, a képviselő az önkorm{nyzat 

érdekében azonnali intézkedést igénylő ügyben - elsősorban pénzügyi- és 

vagyongazd{lkod{si kérdésekben - sürgősségi indítv{nnyal élhetnek. Rendkívüli 

ülésre sürgősségi indítv{nyt benyújtani nem lehet. 

 

/2/ Sürgősségi indítv{nyt a polg{rmester, az alpolg{rmester, a körjegyző, a 

Képviselőtestület bizotts{ga(i), a képviselő(k) terjeszthet(nek) elő. A sürgősségi 

indítv{ny a sürgősség tényének rövid indokol{s{val legkésőbb az ülést megelőző 

napon 12.00 ór{ig nyújtható be a polg{rmesternél. A polg{rmester sürgősségi 

indítv{ny{t szóban is előterjesztheti. 

 

/3/ A sürgősség kérdésében a Képviselőtestület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel 

dönt a napirend meghat{roz{sa előtt. A polg{rmester alkalmat ad az 

indítv{nyozónak a sürgősség tényének rövid ismertetésére. 

 

(4) Ha a sürgősségi indítv{ny t{rgya a Jogi és Ügyrendi Bizotts{g hat{skörébe 

tartozna, úgy arról is {ll{st kell foglalni, hogy a Képviselőtestület mag{hoz vonja-e 

a döntést. 

 

 

IX. FEJEZET 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS VEZETÉSE 

 

14. § 

 

/1/ A Képviselőtestületi ülést a polg{rmester vezeti, akad{lyoztat{sa esetén az 

alpolg{rmester, mindkettejük akad{lyoztat{sa esetén az ülés vezetését a Jogi és 

Ügyrendi Bizotts{g elnöke végzi. 
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/2/ A Képviselőtestületi ülést – a polg{rmesteri és az alpolg{rmesteri tisztségek 

egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akad{lyoztat{sa esetén –a Jogi és Ügyrendi 

Bizotts{g elnöke hívja össze és vezeti.   

 Tartós t{vollétnek minősül : 

a) hat hónapot meghaladó fizetésnélküli szabads{g 

b) szülési szabads{g (24 hét) 

c) 30 napon túli keresőképtelenség 

 

/3/ A polg{rmester feladata a Képviselőtestület üléseinek vezetésével kapcsolatosan: 

a) meg{llapítja, hogy az ülés hat{rozatképes-e, 

b) hat{rozatképesség esetén megnyitja az ülést, 

c) napirend előtt t{jékoztat{st ad a lej{rt hat{ridejű önkorm{nyzati döntések 

végrehajt{s{ról, 

d) t{jékoztat{st ad az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott közérdekű 

bejelentések nyom{n tett intézkedésekről, 

e) ismertetést ad az {truh{zott hat{skörben hozott döntésekről, t{jékoztatja a 

testületet az előző rendes ülés óta eltelt időszak pénzügyi vonatkoz{sú 

eredményeiről, 

f) ismerteti a sürgősségi indítv{nyokat, 

g) előterjeszti a napirendi javaslatot, 

h) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és összefoglalja a vit{t, figyelemmel 

kíséri az ülés hat{rozatképességét, 

i) napirendi pontonként szavaz{sra bocs{tja a hat{rozati javaslatokat és kihirdeti 

a hat{rozatokat, 

j) biztosítja a képviselők bejelentési és interpell{ciós jog{nak gyakorl{s{t, 

k) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, 

l) berekeszti az ülést. 

 

/4/ A Képviselőtestület az ülés vezetése körében felhatalmazza a polg{rmestert a 

következő intézkedések megtételére: 

a) felhívja a hozz{szólót, hogy csak a t{rggyal kapcsolatban tegye meg 

észrevételét, javaslat{t, attól ne térjen el, 

b) figyelmezteti a hozz{szólót az üléshez nem illő, m{sokat sértő kijelentésektől 

való tartózkod{sra, 

c) rendre utasíthatja, vagy kiutasíthatja azt a hallgatós{g köréből, aki a Képviselő-

testületi üléshez méltatlan magatart{st tanúsít, 

d) kezdeményezheti a vita lez{r{s{t. 

 

/5/ A polg{rmesternek a rendfenntart{s érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, 

azokat visszautasítani, velük vit{ba sz{llni nem lehet. 

 

/6/ Az ülés elnökének munk{j{t a körjegyző  vagy megbízottja segíti. 
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X. FEJEZET 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAN[CSKOZ[SI RENDJE 

 

15. § 

 

/1/ A tan{cskoz{s rendje: 

a) A polg{rmester t{jékoztat{st ad az előző ülés óta végzett tevékenységről. 

A Képviselőtestület a polg{rmester előterjesztése alapj{n dönt a lej{rt 

hat{ridejű hat{rozatok végrehajt{s{ról szóló jelentés elfogad{s{ról, az előző 

ülésen elhangzott bejelentések nyom{n tett intézkedésekről, valamint az 

{truh{zott hat{skörben hozott döntésekről, tudom{sul veszi a két rendes 

ülés közötti időszakra vonatkozó pénzügyi vonatkoz{sú t{jékoztatót. 

b) A polg{rmester előterjeszti a napirend tervezetét. 

c) A Képviselőtestület a napirendi javaslatról vita nélkül dönt. 

d) A polg{rmester minden napirendi pont felett külön vit{t nyit, de javasolhatja 

egyes napirendek összevont t{rgyal{s{t. 

e) A napirend előadója a vita előtt szóban kiegészítést tehet. Az előadóhoz a 

Képviselőtestület tagjai, tan{cskoz{si joggal résztvevők kérdéseket tehetnek 

fel, amelyre az előadó köteles rövid v{laszt adni. 

f) Az ír{sbeli előterjesztéseket az előadó a vita előtt az előterjesztéssel 

kapcsolatos új tényekkel kiegészítheti. 

g) A vita elején az illetékes bizotts{g elnöke beterjeszti a bizotts{g véleményét, 

{ll{spontj{t a t{rggyal kapcsolatban. 

 

/2/ Az érdemi vita sor{n: 

a) A Képviselő-testület tagjai és a tan{cskoz{si joggal résztvevők kifejtik a 

napirendi ponttal kapcsolatos észrevételeiket és a döntés-tervezettel 

kapcsolatos javaslataikat. A polg{rmester és a képviselők javaslata alapj{n a 

hozz{szól{sok időtartama kiköthető. 

b) A felszólal{sokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.  Az idő túllépése 

miatt a polg{rmester megvonhatja a szót a felszólalótól. 

 

/3/  A polg{rmester soron kívüli felszólal{st is engedélyezhet. 

A vita lez{r{s{ra, vagy a hozz{szól{sok időtartam{nak korl{toz{s{ra b{rmely 

képviselő javaslatot tehet, az indítv{ny felett a testület vita nélkül hat{roz. 

a) A polg{rmester lehetőséget ad arra, hogy a vit{ban érintett résztvevő 

személyek-személyes érintettség címén - megjegyzést tehessenek. 

b) A szavaz{s előtt a polg{rmester a körjegyzőnek ad szót, hogy az b{rmely 

javaslat törvényességével kapcsolatos észrevételét megtehesse. 

c) A polg{rmester először a vit{ban elhangzott módosító és kiegészítő 

javaslatokat külön-külön elhangz{suk sorrendjében, majd az előterjesztésben 

szereplő hat{rozati javaslatot teszi fel szavaz{sra. Amennyiben az eredeti 

hat{rozati javaslathoz képest a Képviselőtestület módosító javaslatot fogad 
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el, úgy a polg{rmester a szavaz{s előtt ismerteti a módosított hat{rozat 

szövegét.  

d) A képviselők „igen”, vagy „nem” szavazattal vesznek részt a szavaz{son, 

illetve tartózkodnak a szavaz{stól. 

e) A szavaz{s eredményének meg{llapít{sa ut{n a polg{rmester kihirdeti a 

hat{rozatot. 

 

/4/  A napirend megt{rgyal{sa, a bejelentések, az interpell{ciók és az adott v{laszok 

elhangz{sa ut{n a polg{rmester szót ad az {llampolg{roknak. Ezt követően az 

ülést berekeszti. 
 

XI. FEJEZET 
 

HAT[ROZATKÉPESSÉG 

 

16. § 

 

/1/ A Képviselőtestület a képviselők több mint felének jelenléte esetén hat{rozatképes. 

 

/2/ Ha a Képviselőtestület hat{rozatképtelensége miatt az ülést elnapolj{k, a 

polg{rmester nyolc napon belül köteles azt újból összehívni. 

 

17. § 

 

/1/ A hat{rozathozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata 

szükséges. Amennyiben a javaslat a jelenlevő települési képviselők több mint 

felének igen szavazat{t nem kapta meg, a javaslatot elutasított{k. 

 

/2/ A Képviselő-testület minősített többségi szavazattal - a megv{lasztott képviselők 

több mint a felének azonos szavazat{val - dönt: 

a) rendeletalkot{sról, 

b) szervezetének kialakít{sa és működésének meghat{roz{sa, tov{bb{ a törvény 

{ltal hat{skörébe utalt v{laszt{s, kinevezés, megbíz{s tekintetében, 

c) önkorm{nyzati t{rsul{s létrehoz{s{ról, t{rsul{shoz, érdekképviseleti szervhez 

való csatlakoz{sról, 

d) külföldi önkorm{nyzattal való együttműködési meg{llapod{sról, nemzetközi 

önkorm{nyzati szervezethez való csatlakoz{sról, 

e) gazdas{gi t{rsas{g, m{s szervezet, intézmény alapít{s{ról, 

f) a Képviselőtestület hat{skörének {truh{z{s{ról, 

g) kitűntetés, díszpolg{ri cím adom{nyoz{s{ról, 

h) helyi népszavaz{s kiír{s{ról, 

i) a költségvetés meg{llapít{s{ról, módosít{s{ról, 

j) a települési rendezési terv jóv{hagy{s{ról, 
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k) a döntéshozatalból való kiz{r{sról, ha a képviselőt, vagy hozz{tartozój{t az 

ügy személyesen érinti, 

l) z{rt ülés tart{s{ról, 

m) a Képviselőtestület feloszlat{s{ról 

n) a polg{rmester tisztségének megszűntetése érdekében kereset benyújt{s{ról. 

 

/3/ A szavaz{s kézfelemeléssel történik, a szavaz{s közben a szavaz{st indokolni nem 

lehet. 

 

/4/ A nyílt szavaz{s kézfelemeléssel történik. A szavazatok összesz{ml{l{s{ról az ülés 

elnöke gondoskodik. Ha a szavaz{s eredményét tekintve kétség merül fel, vagy 

valamelyik képviselő kéri, az ülés elnöke köteles a szavaz{st megismételni. 

 

/5/ Névszerinti szavaz{st b{rmelyik képviselő indítv{nyozhat, az indítv{ny felől a 

Képviselőtestület vita nélkül dönt. Névszerinti szavaz{s esetén a körjegyző 

egyenként olvassa a települési képviselők nevét, akik a nevük felolvas{sakor 

„igen”-nel, vagy „nem”-mel szavaznak. 

Ügyrendi kérdésben névszerinti szavaz{st nem lehet tartani. 

 

/6/ Titkos szavaz{st b{rmelyik képviselő indítv{nyozhat, az indítv{ny felől a 

Képviselő-testület vita nélkül dönt. 

A titkos szavaz{son a szavazólapra felkerülésre a jelenlévő képviselők több mint 

felének szavazata szükséges. 

 

/7/ a) A titkos szavaz{st a Jogi és Ügyrendi Bizotts{g bonyolítja. 

 A titkos szavaz{s eredményét a Jogi és Ügyrendi Bizotts{g {llapítja meg. 

Összesz{molja a szavazatok sz{m{t, meg{llapítja az érvényes és érvénytelen 

szavazatok sz{m{t és a szavaz{s eredményét. A szavaz{sról jegyzőkönyvet 

készít. 

b) A titkos szavaz{sról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

ba) a szavaz{s helyét és napj{t, 

bb) a szavaz{s idejének kezdetét és végét, 

bc) az Ügyrendi Bizotts{g tagjainak nevét és tisztségét, 

bd) a szavaz{s ideje alatt előforduló eseményeket, 

be) a szavaz{s sor{n tett intézkedéseket, 

bf) a szavaz{s eredményét. 

A szavaz{sról készült jegyzőkönyvet az Ügyrendi Bizotts{g tagjai és a 

jegyzőkönyvvezető írj{k al{. A jegyzőkönyvvezetői feladatokat a jegyző l{tja 

el. 

c) A szavaz{s eredményéről a bizotts{g elnöke a Képviselőtestületnek - a 

jegyzőkönyv ismertetésével - jelentést tesz. 

A titkos szavaz{ssal hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben 

alakszerű hat{rozatba kell foglalni. 

 

/8/ A polg{rmester a szavaz{s eredményét a körjegyző közreműködésével {llapítja 

meg. 
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XII. FEJEZET 
 

KÉRDÉS, INTERPELL[CIÓ 

 

18. § 

 

/1/ A kérdés, interpell{ció fogalma: 

a./ Kérdés: az önkorm{nyzati hat{skörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, 

előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozód{s. 

b./ Interpell{ció: az SZMSZ-ben meghat{rozott személyek magyar{zat ad{si 

kötelezettsége a feladatkörükbe tartozó valamelyik ügyben. 

 

/2/ Az interpell{ciót legkésőbb az ülés előtt 5 nappal ír{sban kell benyújtani. Ha az 

ülésen az interpell{ló nincs jelen, úgy az interpell{ciót megt{rgyalni nem lehet. 

 

/3/ A Képviselőtestület tagjai az ülésen a polg{rmesterhez, az alpolg{rmesterekhez, a 

körjegyzőhöz, a bizotts{g elnökeihez kérdést, interpell{ciót terjeszthetnek elő 3-3 

perc időtartamban. 

 

/4/ A kérdésekre lehetőleg az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül ír{sban v{laszolni 

kell, a v{laszról a Képviselőtestület csak akkor hat{roz, ha azt a kérdező nem 

fogadja el.(Ötv. 19. § (2) bekezdés a./) 

 

/5/ Az interpell{cióra – ha nem lehetséges az ülésen – ír{sban kell v{laszolni 15 napon 

belül. A v{laszt meg kell küldeni valamennyi képviselőnek. 

 

/6/ Az interpell{ciókra adott v{laszról az interpell{ló nyilatkozik, a Képviselőtestület 

vita nélkül dönt annak elfogad{s{ról, amennyiben azt a Képviselőtestület nem 

fogadta el, úgy {tadja az illetékes bizotts{gnak kivizsg{l{sra. 

 

 

 

XIII. FEJEZET 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

19. § 

 

/1/ A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: 

a) az ülés idejét és helyét, 

b) a megjelent képviselők és meghívottak nevét, 

c) a t{volmaradt képviselők névsor{t, ezen belül az előre bejelentett 

t{volmaradók nevét, 
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d) az elfogadott napirendi pontokat, az előterjesztők feltűntetésével, 

e) a tan{cskoz{s lényegét, a rendeletalkot{ssal és hat{rozathozatallal kapcsolatos 

döntésekről szóló szavaz{st, annak sz{mszerű eredményét, külön-külön az 

ülésen elhangzott javaslatokra és külön az ír{sban előterjesztett javaslatokra, 

f) a Képviselőtestület {ltal hozott hat{rozatokat, 

g) az elhangzott kérdéseket, valamint interpell{ciókat, az azokra adott v{laszokat 

és hozott hat{rozatokat. 

 

/2/ A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet a 

polg{rmester és a körjegyző írja al{. A képviselőtestület 2-2 tagja – folyamatosan 

abc sorrendben – hitelesíti a jegyzőkönyvet. 

 

/3/ A jegyzőkönyvet két eredeti péld{nyban kell elkészíteni, valamint a körjegyző 

gondoskodik annak elektronikus v{ltozatban történő archiv{l{s{ról is. A nyilv{nos 

ülések jegyzőkönyvének m{solat péld{nyai a Községi Könyvt{rban 

megtekinthetők. 

 

/4/ A jegyzőkönyv eredeti péld{nyaihoz mellékelni kell: 

a./ a Képviselőtestület ülésére szóló meghívót, 

b./ a t{rgyalt napirendi pontok ír{sos anyag{t – ideértve az ír{sban összefoglalt 

szóbeli előterjesztéseket is, 

c./ az elfogadott rendeleteket és hat{rozatokat, azok mellékleteit, 

d./ a Képviselőtestület hat{skörébe tartozó v{laszt{sok eredményéről szóló 

jegyzőkönyvet, 

e./ az ír{sban benyújtott kérdések, interpell{ciók szövegét, 

f./ sürgősségi indítv{nyok szövegét és indokl{s{t, 

g./ népszavaz{st kezdeményező dokumentumokat. 

 

/5/ A jegyzőkönyv egy eredeti péld{ny{t, az ülést követő 15 (tizenöt) napon belül a 

körjegyző köteles megküldeni a törvényességi felügyeletet ell{tó felettes 

közigazgat{si szerv részére. 

 

/6/ A jegyzőkönyvet és az előterjesztést az ülést követően meg lehet tekinteni a 

Körjegyzőségen a hivatal köztisztviselője jelenlétében.  

 

/7/ A Képviselő-testület üléséről a körjegyző {ltal biztosított jegyzőkönyvvezető 

jegyző-könyvet készít.  
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XIV. FEJEZET 
 

RENDELETALKOT[S 
 

20. § 

 

/1/ A Képviselő-testület a törvény {ltal nem szab{lyozott helyi t{rsadalmi viszonyok 

rendezésére, tov{bb{ törvény felhatalmaz{sa alapj{n annak végrehajt{s{ra 

önkorm{nyzati rendeletet alkot. 

 

/2/ Rendeletalkot{st kezdeményezhet 

a) a képviselő, 

b) a Képviselőtestület bizotts{ga 

c) a körjegyző. 

A kezdeményezést a polg{rmesterhez ír{sban kell benyújtani. 

 

/3/ A rendelet-előkészítés sor{n a Képviselőtestület - a lakoss{g szélesebb körét érintő 

rendelkezések előkészítésénél - elveket, szempontokat {llapíthat meg, 

meghat{rozhatja, hogy a tervezetet mely szervekkel kell egyeztetni, milyen 

vitafórumon kell megvitatni.  

 

/4/ A rendeletalkot{s előkészítése minden esetben a körjegyző feladata. 

 

/5/ A rendelet-tervezetet indokol{s{val együtt a Jogi és Ügyrendi Bizotts{g {ltali 

megt{rgyal{sa ut{n a Képviselőtestület elé kell terjeszteni. A Polg{rmester, a 

Körjegyző a Képviselőtestületet t{jékoztatja az előkészítés sor{n felvetett, de a 

tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is. 

 

/6/ A rendelet módosít{sa esetén az egységes szerkezetbe foglal{st el kell végezni. Az 

önkorm{nyzati rendelet egységes szerkezetű szövegét a kihirdetéssel azonos 

módon kell közzétenni.  

 

/7/ A rendelet kihirdetéséről – az ülést követő 30 napon belül – a körjegyző 

gondoskodik. A rendeletet az Önkorm{nyzat internetes honlapj{n, valamint az 

Önkorm{nyzat hirdetőt{bl{j{n közzé kell tenni.  A Képviselőtestület rendelete az 

Önkorm{nyzat hirdetőt{bl{j{n történő közzététellel kerül kihirdetésre.  
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XV. FEJEZET 
 

RENDELETEK ÉS HAT[ROZATOK ALAKSZERŰSÉGE 

 

21. § 

 

/1/ A Képviselő-testület a (3) bekezdésben írt kivételekkel, alakszerű hat{rozattal 

dönt. Az önkorm{nyzati hat{rozatok megjelölése évenként kezdődő sorsz{mmal 

és ehhez törtvonallal kapcsolódva az ülés idejének (év, hó, nap) sz{m{val, 

valamint a hat{rozatot hozó szerv nevének kiír{s{val történik. /(Pl. Képviselő-

testületi hat{rozat 1/2005.(I.14.) sz{mú képviselőtestületi hat{rozat/ 

 

/2/ Az önkorm{nyzati rendelet megjelölése a rendelet t{rgy{nak meghat{roz{s{val 

évenként kezdődő sorsz{mmal és ehhez törtvonallal kapcsolódva a rendelet 

kihirdetési idejének (év, hó, nap) sz{m{val, valamint a jogalkotó nevének 

megjelölésével történik. /Pl. Kapolcs Község Önkorm{nyzata 

Képviselőtestületének  a Falugondnoki Szolg{lat működtetéséről szóló 

1/2009.(II.16) sz{mú  önkorm{nyzati  rendelete/. 

a) Az önkorm{nyzati rendeletet a bevezető rész ut{n megfelelően tagolni kell, a 

rendelet részekre, címekre és fejezetekre bontható. A rendelkezések 

szakaszokból (§) {llnak. A szakaszok bekezdésekre, pontokra, alpontokra 

tagolhatók.  

b) A bevezető részben az önkorm{nyzati rendelet kiad{s{ra felhatalmaz{st adó 

jogszab{lyt (a §, bekezdés illetőleg pont megjelölésével) kell feltüntetni.  

c) Az {ltal{nos rendelkezések között kell a területi, illetőleg személyi hat{lyt 

felvenni. A z{ró rendelkezések előtt szerepelnek az értelmező rendelkezések. 

A z{ró rendelkezések között kell szab{lyozni a jogszab{ly hat{lybalépését, 

valamint utalni kell az Európai Közösség jogszab{lyaihoz kapcsolódó 

felülvizsg{latra.  

d) Az önkorm{nyzati rendelet módosít{s{ra illetve kiegészítésére vonatkozó 

rendeletet úgy kell megszerkeszteni, hogy abból egyértelműen kitűnjön, mely 

rendelkezés szorul kiegészítésre, illetve módosít{sra. A hat{lyukat vesztő 

önkorm{nyzati rendeleteket, illetőleg a rendeleteknek a hat{lyukat vesztő 

rendelkezéseit fel kell sorolni.  

e) Módosított önkorm{nyzati rendelet hat{lyon kívül helyezése esetén a 

módosító rendelkezéseket is hat{lyon kívül kell helyezni.  

 

/3/ A Képviselőtestület a szavazati ar{nyok jegyzőkönyvi rögzítésével, alakszerű 

hat{rozathozatal nélkül dönt: 

a) a napirend elfogad{s{ról, 

b) a lej{rt hat{ridejű hat{rozatok végrehajt{s{ról szóló jelentés elfogad{s{ról - 

ha újabb hat{ridő, vagy feladat nem került meg{llapít{sra, 

c) a feladat meghat{roz{st nem tartalmazó előterjesztések elfogad{s{ról, 

d) t{jékoztatók elfogad{s{ról, tudom{sul vételéről, 

e) interpell{cióra adott v{lasz elfogad{s{ról. 
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/4/ A Képviselőtestület a rendeletet megküldi: 

a) a képviselőknek, 

b) a törvényességi felügyeletet ell{tó felettes szervnek 

c) azoknak a szerveknek, melyeket a testület döntése érint, illetve amelyekre 

rendelkezést tartalmaz. 

 

22. § 

 

A körjegyző köteles gondoskodni: 

a) a rendeletek folyamatos felülvizsg{lat{ról, 

b) a rendeletek hat{lyoss{g{ról, 

c) szükség esetén a rendelet-módosít{s kezdeményezéséről, 

d) a rendeletek hat{lyos jegyzékének naprakészségéről, 

e) a rendeletek ciklusonkénti felülvizsg{lat{ról. 

A hat{lyos rendeletek jegyzéke az SZMSZ 3. sz{mú függeléke. 

 

 

XVI. FEJEZET 
 

A KÉPVISELŐ 

 

23. § 

 

/1/ A települési képviselő a település egészéért v{llalt felelősséggel képviseli a 

v{lasztóinak az érdekeit. Részt vehet a Képviselőtestület döntéseinek 

előkészítésében, végrehajt{suk szervezésében és ellenőrzésében. A települési 

képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. A települési képviselő az alakuló 

ülésen, illetve a megv{laszt{s{t követő ülésen a 32.§ szerint esküt tesz. (Ötv. 19.§ 

(1) bek.) 

 

/2/ A települési képviselő köteles t{volmarad{s{t az ülést megelőzően a 

polg{rmesternél vagy a jegyzőnél vagy a bizotts{g elnökénél, illetve a 

Körjegyzőségen bejelenteni, egyébként  jogaira és kötelezettségeire az Ötv. 19.§ (2) 

bekezdése az ir{nyadó. 

 

/3/ A települési képviselő, a bizotts{g nem települési képviselő tagja köteles 

megőrizni a tudom{s{ra jutott {llami és szolg{lati titkot, valamint köteles 

figyelembe venni az Alkotm{nynak, a Polg{ri Törvénykönyvnek és a 

mag{ntitokra és a személyi adatok védelmére vonatkozó szab{lyokat. 

 

24. § 

 

/1/ A települési képviselő munk{ja sor{n a Körjegyzőség helyiségeit haszn{lhatja, 

eszközeit díjmentesen igénybe veheti. 



 

21 
Kapolcs község Önkorm{nyzata 

Szervezeti és Működési Szab{lyzata 

 

 

/2/ A települési képviselőt, a polg{rmester, az alpolg{rmester, a jegyző, a  

Körjegyzőség dolgozói kötelesek soron kívül fogadni. 

 

 

 

XVII. FEJEZET 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEI 

 

25. §2 

 

/1/ A Képviselő-testület {llandó és ideiglenes bizotts{gokat hozhat létre. 

 

/2/  A Képviselő-testület {llandó bizotts{ga: 

 

o a Jogi és Ügyrendi Bizotts{g  

 

 /3/ A bizotts{gok {ltal{nos feladata és hat{sköre: 

a) döntés a hat{skörükbe {truh{zott ügyekben 

b) a képviselőtestületi döntések előkészítése érdekében megvitatja és 

{ll{sfoglal{st nyújt  a feladatkörükbe tartozó előterjesztésekhez 

c) véleményezi a testület elé kerülő előterjesztések szakterületüket érintő részét, 

d) ellenőrzi a Képviselő-testületi hat{rozatok, döntések végrehajt{s{t, 

e) folyamatosan figyelemmel kísérik a szakappar{tus tevékenységét, 

f) közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó az önkorm{nyzati rendelet     

tervezetek kidolgoz{s{ban. 

g) előkészíti a munkatervben meghat{rozott előterjesztéseket, 

h) javaslatot tesz a képviselőtestület hat{skörébe tartozó és a bizotts{g 

feladatkörét érintő személyi kérdésekben. 

 

/4/ A bizotts{g elnökét és tagjainak több mint felét a képviselők közül kell v{lasztani, 

a bizotts{g tagja nem képviselő is lehet. (Ötv. 24.§ (1)bek.) 

 

/5/ A bizotts{g belső működési szab{lyait az Ötv és a Szervezeti és Működési 

Szab{lyzat keretei között, saj{t hat{skörben {llapítja meg. 

 

/6/ A bizotts{g tagjainak névsor{t a 2.  sz{mú függelék tartalmazza. 

 

/7/ A bizotts{g tagjai: 

a) szavazati joggal részt vesznek a bizotts{g ülésein, 

b) részt vesznek a bizotts{g döntéseinek előkészítésében, javasolhatj{k témakörök 

napirendre tűzését, 

c) a bizotts{g feladatkörébe tartozó ügyekben felvil{gosít{st kérhetnek, 
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d) a bizotts{g elé kerülő témakörökkel kapcsolatban kívül{lló szakértő segítségét 

kérhetik, őket a bizotts{g üléseire meghívhatj{k, 

e) megbíz{s alapj{n képviselik a bizotts{got, nevében nyilatkozatot tehetnek. 

 

/8/ A bizotts{g nem képviselő tagjait a bizotts{g feladatkörébe tartozó kérdésekben 

megilletik a képviselői jogok. 

 

/9/ A bizotts{g elnöke: 

a) összehívja és vezeti a bizotts{g üléseit, 

b) kiadm{nyozza a bizotts{g döntéseit, 

c) figyelemmel kíséri a bizotts{g hat{rozatainak végrehajt{s{t, 

d) képviseli a bizotts{got, 

e) megbízhat m{s bizotts{gi tagot a képviselettel, 

f) megbízhatja a bizotts{g egyik képviselő tagj{t, hogy t{vollétében az ülést 

vezesse. 

 

/10/ A bizotts{g tevékenységéről évenként besz{mol a Képviselő-testületnek. A 

besz{mol{s időpontj{t a Képviselő-testület éves munkatervében hat{rozza meg. 

 

26. § 

 

/1/ A bizotts{g üléseit az elnök ír{sban, az ülést megelőzően legal{bb h{rom 

munkanappal hívja össze.  

 

/2/ A bizotts{got össze kell hívni a polg{rmester, az alpolg{rmester, illetve a 

bizotts{gi tagok egynegyedének indítv{ny{ra. 

 

/3/ A képviselők tan{cskoz{si joggal részt vehetnek b{rmely bizotts{g ülésén, 

részükre az ülések meghívóit és a napirendi pontok anyagait el kell juttatni, illetve 

biztosítani kell, hogy abba betekintést nyerhessenek. 

 

/4/ A bizotts{g üléseiről értesíteni kell a körjegyzőt is. 

 

/5/ A bizotts{g hat{rozatképességére és hat{rozathozatal{ra, valamint z{rt ülés 

tart{s{ra a Képviselőtestületre vonatkozó szab{lyokat kell alkalmazni. 

 

/6/ A bizotts{g üléseiről a tan{cskoz{s lényegét és a döntését tartalmazó 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a polg{rmesternek és a körjegyzőnek meg 

kell küldeni. A kisebbségi véleményt – képviselő kérésére - a jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. 

 

 

 

 

27. § 
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A bizotts{g működéséhez szükséges t{rgyi és adminisztratív személyi feltételeket a 

polg{rmester és a körjegyző köteles biztosítani. 

 

28. § 

 

/1/ A Képviselőtestület meghat{rozott kérdés megvizsg{l{s{ra, javaslat kidolgoz{s{ra 

ideiglenes bizotts{got v{laszthat. 

 

/2/ A település egészét érintő kultur{lis, sport, és művészeti rendezvények 

szervezésére és lebonyolít{s{ra eseti bizotts{got lehet létrehozni. 

 

/3/ Az ideiglenes bizotts{g feladat{t és megbízat{s{nak terjedelmét, idejét a 

Képviselő-testület esetenként hat{rozza meg. 

 

 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTS[G 

 

29. §3 

 

(1) A bizotts{g létsz{ma 3 fő. Elnökből és 2 tagból {ll. 

(2) Jogi és Ügyrendi Bizotts{g feladatai:  

 a) a helyi önkorm{nyzati képviselők jog{ll{s{nak egyes kérdéseiről szóló   

     2000. évi  XCVI. törvény 9. § (2) bekezdése szerinti kivizsg{l{s,  

 b) a polg{rmesteri tisztség ell{t{s{nak egyes kérdéseiről és az önkorm{nyzati  

     képviselők tiszteletdíj{ról szóló 1994. évi LXIV.törvény 2.§ (4) bekezdése  

    szerinti      javaslat kidolgoz{s és benyújt{sa a képviselő-testület elé,  

  c) a helyi önkorm{nyzati képviselők jog{ll{s{nak egyes kérdéseiről szóló 

2000. évi XCVI.törvény 10/A. § (3) bekezdésében foglalt vagyonnyilatkozat 

nyilv{ntart{s és ellenőrzés, 

        d)képviselő-testület hat{skörébe tartozó v{laszt{sok lebonyolít{sa, 

szavazatsz{ml{l{sa    és összesítése, eredményének meg{llapít{sa és 

véleményezése  

        e)a szervezeti és működési szab{lyzat felülvizsg{lat{val, módosít{s{val 

kapcsolatos feladatok ell{t{sa, önkorm{nyzati  rendelet-tervezetek  

véleményezése 

 
 

SZOCI[LIS-,   és EGÉSZSÉGÜGYI  BIZOTTS[G 

 

30.§.4 

 

 

 

XVIII. FEJEZET 
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POLG[RMESTER, ALPOLG[RMESTER, KÖRJEGYZŐ 

 

 

POLG[RMESTER 

 

31. § 

 

/1/ A polg{rmester Kapolcs Község Önkorm{nyzat{nak vezetője. 

 

/2/ A polg{rmester biztosítja az önkorm{nyzat demokratikus működését, széleskörű 

nyilv{noss{g{t. Tevékenységével hozz{j{rul Kapolcs fejlődéséhez, elsődleges 

feladata a település fejlesztése, a közszolg{ltat{sok szervezése a t{rsadalmi 

szervekkel, a lakoss{g önszerveződő közösségeivel együttműködve. 

 

/3/ A polg{rmester az önkorm{nyzati, valamint az {llamigazgat{si feladatait, 

hat{sköreit a Körjegyzőség közreműködésével l{tja el. 

 

/4/ A polg{rmester gondoskodik az önkorm{nyzat szerveinek hatékony 

tevékenységéről, segíti a képviselők munk{j{t, összehangolja a bizotts{gok 

működését. Felfüggesztheti a bizotts{g döntésének végrehajt{s{t, ha az ellentétes a 

Képviselőtestület hat{rozat{val, vagy sérti az önkorm{nyzat érdekeit. E döntéséről 

a Képviselőtestület következő ülésén hat{roz. 

 

/5/ A polg{rmester a Képviselőtestület döntései szerint saj{t önkorm{nyzati 

jogkörében ir{nyítja a hivatalt. 

A polg{rmester: 

a. a körjegyző javaslatainak figyelembe vételével meghat{rozza a hivatal 

feladatait az önkorm{nyzat munk{j{nak szervezésében, a döntések 

előkészítésben és végrehajt{s{ban, 

b. dönt a jogszab{ly {ltal hat{skörébe utalt {llamigazgat{si ügyekben, 

hatós{gi jogkörökben, egyes hat{sköreinek a gyakorl{s{t {truh{zhatja, 

c. a körjegyző javaslat{ra előterjesztést nyújt be a Képviselőtestületnek a 

hivatal belső szervezeti tagozód{s{nak, munkarendjének, valamint 

ügyfélfogad{si rendjének meghat{roz{s{ra, 

d. a hat{skörébe tartozó ügyekben szab{lyozza a kiadm{nyoz{s rendjét, 

e. gyakorolja az egyéb munk{ltatói jogokat a körjegyző tekintetében.(Ötv. 

35. § (2) bekezdése) 

 

/6/ A polg{rmester, ha a Képviselőtestület döntését az önkorm{nyzat érdekeit 

sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés 

ismételt megt{rgyal{s{t. A kezdeményezést az ülést követő h{rom napon belül 

nyújthatja be, a Képviselőtestület a benyújt{s napj{tól sz{mított 15 napon belül 

dönt.(Ötv. 35. § (3) bekezdés) 

 

/7/     A polg{rmester megbízat{s{t t{rsadalmi megbízat{sban l{tja el. 
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/8/ A polg{rmester tekintetében a Képviselőtestület gyakorolja a munk{ltatói jogokat, 

tiszteletdíj{t, jutalm{t a Jogi és Ügyrendi Bizotts{g előterjesztése alapj{n {llapítja 

meg. A polg{rmester az {llamigazgat{si tevékenységéért a közszolg{lati szab{lyok 

szerint felelős. 

 

/9/ A Képviselőtestület a Jogi és  Ügyrendi Bizotts{g előterjesztése alapj{n – a 

polg{rmesteri tisztség ell{t{s{nak egyes kérdéseiről és az önkorm{nyzati 

képviselők tiszteletdíj{ról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 4/A. §-{ban 

meghat{rozott keret figyelembevételével – dönt a polg{rmester jutalmaz{s{ról, 

melynek fedezetét a költségvetési rendeletben kell tervezni. 

 

 

ALPOLG[RMESTER 

 

33. § 

 

/1/ A Képviselőtestület - a saj{t tagjai közül a polg{rmester javaslat{ra, titkos 

szavaz{ssal  a Képviselőtestület megbízat{s{nak időtartam{ra - a polg{rmester 

helyettesítésére, munk{j{nak a segítésére alpolg{rmestert v{laszt.(Ötv. 34.§. (1) 

bek.)  

 

/2/ A Képviselőtestület egy t{rsadalmi megbízat{sú alpolg{rmestert v{laszt. A 

helyettesítés módj{t, mértékét és feladataikat a polg{rmester megv{laszt{s{tól 

sz{mított egy hónapon belül ír{sban hat{rozza meg a Képviselőtestület és a 

Körjegyzőség egyidejű t{jékoztat{sa mellett.  

 

/3/ Az alpolg{rmesterre képviselőtestületi hat{skör nem ruh{zható {t. 

 

/4/ A polg{rmesteri tisztség megüresedésekor, a polg{rmester t{vollétében (a 

polg{rmester {ltal meghat{rozott mértékben), valamint tartós akad{lyoztat{sa 

esetén az alpolg{rmester helyettesítési jogkörében ell{tja a polg{rmester 

valamennyi feladat{t, gyakorolja hat{sköreit. Tartós akad{lyoztat{snak minősül a 

polg{rmester h{rom héten túli t{volléte. 

 

KÖRJEGYZŐ 

 

33. § 
 

A Körjegyzőség alakít{s{ról az érdekelt települések Képviselőtestületei {llapodnak meg.  

A Körjegyzőt a  Képviselőtestületek együttes ülése nevezi ki. A Körjegyző 

kinevezéséhez a  Körjegyzőséghez  tartozó Képviselőtestületek mindegyikének  

minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. A Körjegyzőség 

munk{j{val kapcsolatos kérdésekben szükség szerint a  Képviselőtestületek együttes 

ülésen hat{roznak. /Ötv. 40.§. /1/ bek./ 
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34.§5 

 

/1/  A Képviselőtestület a hat{skörébe tartozó önkorm{nyzati ügyek  

      előkészítésére, az önkorm{nyzati döntések végrehajt{s{ra, a Testület  

      működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és a jogszab{lyokban  

      előírt {llamigazgat{si feladatok ell{t{s{ra 2012. janu{r 1-től becsatlakozott  

     Monostorap{ti Körjegyzőséghez. Hivatal elnevezése: Körjegyzőség  

     Monostorap{ti, székhelye: Monostorap{ti, Petőfi utca 123.  

/2/  A Körjegyzőség  hivatali létsz{m{t, belső szervezeti felépítését, működésének 

           részletes szab{lyait, valamint részletes feladat- és hat{sköreit a Körjegyzőséget  

           alapító együttműködési meg{llapod{s rögzíti. A meg{llapod{s az SZMSZ  6.  

           sz{mú függeléke. 

 

/3/  A meg{llapod{s tartalmazza: 

                a./ a Körjegyzőség elnevezését, címét, jog{ll{s{t, 

                b./ a Körjegyzőség létsz{m{t, 

                c./ a belső szervezeti felépítését 

                d./ alapvető feladatait, ezen belül: 

- az önkorm{nyzatok Képviselőtestületeinek működésével kapcsolatos   

  feladatokat, 

                         - a jogszab{lyokban rögzített {llamigazgat{si feladatokat, 

                         - a Körjegyzőség dolgozóinak munkarendjét és az ügyfélfogad{s rendjét. 

                         - a Körjegyzőnek a hivatal vezetésével kapcsolatos feladatait, 

- a Körjegyzőség fenntart{s{val kapcsolatos terhek megoszt{s{t. 

 

 

35.§. 

 

/1/ A Körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik Képviselőtestület ülésén részt 

venni és ott  a szükséges  t{jékoztat{st megadni. 

 

/2/ A Körjegyző évente besz{mol minden Képviselőtestületnek a Körjegyzőség 

munk{j{ról. 

 

36.§. 

 

A Körjegyzőségnél a Körjegyző a polg{rmesterek egyetértésével nevezi ki, menti fel és 

jutalmazza a Hivatal dolgozóit és gyakorolja a munk{ltatói jogokat. 

 

 

 

37.§. 
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A Körjegyzőség ügyrendjének tervezetét - az érintett polg{rmesterek véleményének 

kikérésével - a Körjegyző készíti el és terjeszti jóv{hagy{sra a Képviselőtestületek 

együttes ülése elé. 

 

38.§. 

 

/1/  A Körjegyzőséget létrehozó Képviselőtestületek együttes ülése dönt: 

                 a./ a Körjegyző kinevezéséről, közszolg{lati jogviszony{nak megszüntetéséről, 

és 

                      fegyelmi  büntetésének kiszab{s{ról, 

                b./ a Körjegyzőség ügyrendjének jóv{hagy{s{ról, módosít{s{ról 

     c./ a Körjegyzőség működéséről szóló besz{moló elfogad{s{ról, 

                d./ a Körjegyzőség költségvetéséről és z{rsz{mad{s{ról. 

 

 

39.§.5 

 

A  Körjegyzővel kapcsolatos "egyéb" munk{ltatói jogokat a Települési Önkorm{nyzatok 

meg{llapod{sa alapj{n Monostorap{ti  község polg{rmestere gyakorolja.  

 

40.§. 

 

A Körjegyzőség működésének ellenőrzése, a feladatok egyeztetése célj{ból az  érdekelt 

községek polg{rmesterei, a Körjegyző részvételével rendszeresen tartanak  

megbeszéléseket. A megbeszélésen meg{llapított  feladatokat emlékeztetőben rögzítik. 

 

41.§. 

 

A Körjegyző feladat- és hat{skörében: 

 

a.) ell{tja a meg{llapod{s szerint érintett Képviselőtestületek, és képviselők 

működésével kapcsolatos igazgat{si teendőket, 

 

b.) előkészíti a polg{rmesterek hat{skörébe utalt {llamigazgat{si döntéseket, 

gondoskodik azok végrehajt{s{ról, 

 

c.) ell{tja a jogszab{lyokban előirt {llamigazgat{si feladatokat és hatós{gi 

hat{sköröket, 

 

d.) köteles a Körjegyzőséghez tartozó települések Képviselőtestületi ülésein – 

személyesen vagy megbízott útj{n - részt venni és ott a szükséges 

felvil{gosít{sokat megadni. 

 

 

42.§. 
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A Ktv.22.§-a alapj{n vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel  j{ró munkakörök az 

al{bbiak:  

 

- körjegyző 

- anyakönyvvezetők 

- adóügyi főmunkat{rs 

- banksz{mla-feletti rendelkezésre jogosultak 

- gazd{lkod{si főmunkat{rs 

 
 

XIX. FEJEZET 

A T[RSUL[SOK 

43.§. 

 

  

A Képviselőtestület t{rsul{sokra és 

együttműködésre vonatkozó 

{ltal{nos szab{lyai 

 

 

/1/  Az Önkorm{nyzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdas{gosabb és 

ésszerűbb megold{sa érdekében t{rsul{sokban vesz részt. A Képviselőtestület 

m{s települések Képviselőtestületeivel, gazdas{gi, szolg{ltató szervezetekkel, 

közszolg{ltat{sokat nyújtó  intézményekkel alakit t{rsul{sokat. 

 

/2/ A Képviselőtestület t{rsul{si meg{llapod{sok megkötése sor{n az Ötv. 41.§-44. §. 

és az Önkorm{nyzatok t{rsul{sairól szóló 1997. évi CXXXIV. törvény 

rendelkezéseiben foglaltak szerint j{r el. 

 

/3/ A Települési Önkorm{nyzat részt vesz a Tapolca és Környéke Többcélú 

Kistérségi T{rsul{sban, mint alapító tag. 

 

/4/ Kapolcs község Önkorm{nyzata Vig{ntpetend  község önkorm{nyzat{val  

t{rsul{si meg{llapod{s form{j{ban gondoskodik, az óvoda, Monostorap{ti, 

Tali{ndörögd, Hegyesd és Vig{ntpetend községek Önkorm{nyzat{val az 

{ltal{nos iskola közös fenntart{s{ról. 

               

 

 

 

44.§. 
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/1/  A képviselőtestület a rendelkezésre {lló /szellemi és anyagi/ eszközökkel 

t{mogatja a v{lasztópolg{rok olyan öntevékeny együttműködéseit is, amelyek 

céljuk és rendeltetésük szerint az önkorm{nyzati feladatok /közügyek/ 

megold{s{ra ir{nyulnak. 

 

/2/ A lakoss{gi önszerveződő szervezetekkel való együttműködés célja és 

rendeltetése: 

                    a./  tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése, 

b./  a lakoss{gi szükségletek kielégítésére szolg{ló beruh{z{si és 

településfejlesztési tervek véleményeztetése, 

 

c./  a lakoss{g közügyek intézésébe való bevon{sa, a jogi felvil{gosító 

munk{val kapcsolatos tapasztalatok, módszerek közök 

konzult{ciókon történő megvitat{sa. 

 

 

45.§. 

 

/1/  A Képviselőtestület feladatai ell{t{sa érdekében meg{llapod{sos kapcsolatok 

létesítésére, együttműködésre törekszik. Együttműködési meg{llapod{s 

megkötésére kiz{rólag a Képviselőtestület jogosult. A meg{llapod{st a 

polg{rmester  írja al{. 

            /Meg{llapod{st 5,6, sz{mú függelék tartalmazza/ 

 

          

XX. FEJEZET 

 

HELYI  NÉPSZAVAZ[S,  NÉPI 

KEZDEMÉNYEZÉS 

 

LAKOSS[GI FÓRUMOK 

 

46.§ 

 

Helyi népszavaz{s, népi kezdeményezés 

 

/1/  A helyi népszavaz{sra ir{nyuló kezdeményezést a polg{rmesterhez kell 

benyújtani. A népszavaz{s elrendelésére ir{nyuló kezdeményezésről a 

polg{rmester  bejelentését követő 30 napon belül dönteni kell  a 

Képviselőtestületnek. A népszavaz{st  az elrendelést követő 2 hónapon belül kell 

megtartani. 

 

/2/  A népszavaz{s elrendeléséről és a népszavaz{s időpontj{nak kitűzéséről szóló 

hat{rozatot a helyben szok{sos módon - a hirdetőt{bl{n - közzé kell tenni. 

47.§. 
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/1/  A Képviselőtestület helyi népszavaz{st rendelhet el: 

                 - a Képviselőtestület hat{skörébe tartozó ügyben, 

                 - önkorm{nyzati rendelet megerősítésében. 

 

/2/  Nem rendelhető el helyi  népszavaz{s: 

                 - a költségvetésről  való döntésre, 

                 - helyi adónemeket, illetőleg mértéküket meg{llapító rendelet t{rgy{ban, 

     - a Képviselőtestület hat{skörébe tartozó szervezeti, működési, személyi    

kérdésekben, a Képviselőtestület feloszl{s{nak a kimond{s{ról /Ötv. 46.§. /4/ 

bek./. 

 

48.§. 

 

/1/  A Képviselőtestület köteles kitűzni a helyi népszavaz{st, ha Kapolcs község 

v{lasztópolg{rainak legal{bb 20 %-a kezdeményezte. 

 

/2/  A helyi népszavaz{s lebonyolít{s{n{l az elj{r{si szab{lyok tekintetében a 

"v{laszt{si elj{r{sról" szóló 1997. évi C. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

 

Népi kezdeményezés 

 

49.§ 

 

/1/  Népi kezdeményezés útj{n a Képviselőtestület elé terjeszthető minden olyan 

ügy, amelynek eldöntése a Képviselőtestület hat{skörébe tartozik. 

a./  minden v{lasztópolg{rnak joga van ahhoz, hogy  egyedül vagy m{sokkal  

együtt kezdeményezze valamely - Képviselőtestület hat{skörébe tartozó 

ügy - testületi ülésen történő t{rgyal{s{t. 

 

b./  népi kezdeményezés t{rgyal{s nélkül csak akkor  utasítható el, ha:  

- olyan ügyre vonatkozik, amelynek elbír{l{s{ra a helyi 

Képviselőtestületnek nincs hat{sköre vagy illetékessége, 

   - a visszautasít{s indok{t ír{sban  közölni kell, 

- a Képviselőtestület népi kezdeményezés t{rgy{ban hozott döntését a 

polg{rmester közli. 

 

2/  A Képviselőtestület köteles megt{rgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a 

község v{lasztópolg{rainak 10 %-a kezdeményezhet. 

       

/3/   A népi kezdeményezés elj{r{si szab{lyait szintén az 1997. évi C. törvény 

tartalmazza. 

 

 

Lakoss{gi fórumok 
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Közmeghallgat{s 

 

50.§. 

 

/1/  A Képviselőtestület szükség szerint, de legal{bb évente egy esetben 

közmeghallgat{st tart. 

 

/2/  A közmeghallgat{s alkalm{val az {llampolg{rok és a településen működő  

t{rsadalmi szervezetek, egyesületek, civil  szerveződések képviselői  közérdekű 

ügyben, helyi önkorm{nyzati  ügyben,  a Képviselőtestülethez, az egyes 

települési képviselőkhöz, a polg{rmesterhez, az alpolg{rmesterhez, vagy a 

Körjegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot  tehetnek. 

 

/3/  A közmeghallgat{s helyéről, idejéről, a t{rgyal{sra vagy ismertetésre kerülő  

t{rgykörökről hirdetményt kell közzé tenni. 

 

/4/  A közmeghallgat{st a polg{rmester  vezeti, amelyről jegyzőkönyv készül, 

tartalm{ra, készítésére a Képviselőtestület jegyzőkönyvére ir{nyadó szab{lyokat 

kell alkalmazni. 

 

/5/  A közmeghallgat{son előterjesztett közérdekű kérdéseket és javaslatokat az 1977. 

évi I. törvényben előirt módon kell intézni. Az érdekelteket t{jékoztatni kell az 

elintézés módj{ról. 

51.§ 

 

/1/  Az évente megtartandó közmeghallgat{s idejét a Képviselőtestület a 

Munkatervében ütemezi. 

 

/2/  Az évente megtartandó közmeghallgat{son a polg{rmester besz{moló  az  

önkorm{nyzat munk{j{ról, az éves költségvetés időar{nyos végrehajt{s{ról. 

 

/3/  Közmeghallgat{st kell tartani akkor is, ha: 

                     - a képviselők több mint fele indítv{nyozza, 

- az ügy t{rgy{nak egyidejű megjelölésével, azt a település 

{llampolg{rainak 10 %-a kezdeményezi. 

 

 

Falugyűlés 

 

52.§ 

 

 A település egészét érintő, aktu{lis ügyeiben, megkötöttség nélkül falugyűlésen 

t{jékoztatja a lakoss{got.  Összehív{s{ról a polg{rmester gondoskodik. 

 

XXI. FEJEZET 
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AZ ÖNKORM[NYZATOK GAZDAS[GI ALAPJAI 

 

Az önkorm{nyzat vagyona 

 

53.§. 

 

 

/1/  Az Önkorm{nyzat tulajdon{ra és gazd{lkod{s{ra vonatkozó legalapvetőbb 

rendelkezéseket külön önkorm{nyzati rendelet hat{rozza meg,  melyben a 

Testület meg{llapítja: 

                     - a forgalomképtelen vagyont{rgyak körét, 

                         - a törzsvagyon korl{tozottan forgalomképtelen t{rgyait és azokat a 

feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyont{rgyakról 

való rendelkezés sor{n. 

 

/2/  Az Önkorm{nyzat  törzsvagyon{t /forgalomképtelen törzsvagyon, korl{tozottan 

forgalomképes törzsvagyon/, valamint a forgalomképes vagyont{rgyak tételes 

jegyzékét az Önkorm{nyzat vagyonrendeletének melléklete tartalmazza. 

 

/3/  A vagyonrendelet kiterjed az Önkorm{nyzat vagyon{nak v{llalkoz{sba való  

bevitel szab{lyaira is. 

 

 

54.§ 

 

Az Önkorm{nyzat vagyon{t vagy tulajdon{t érintő ügyekben- szerződéskötés - 

képviselőtestületi jóv{hagy{s szükséges. A szerződések ellenjegyzésére a Körjegyző 

jogosult. 

 

55.§. 

 

 

A Képviselőtestület hitelt csak abban az esetben vesz fel, amennyiben m{s 

finanszíroz{si mód nem lehetséges vagy gazdas{gilag célszerűtlen. Azok 

gazdas{gos(törvényes keretek között mozgó) felmérése, a gazd{lkod{si bizotts{g 

előzetes elemzése szükséges a döntés-előkészítési elj{r{s sor{n. 

 

56.§. 

 

A polg{rmester az önkorm{nyzati vagyon helyzetének alakul{s{ról a 

közmeghallgat{son köteles t{jékoztatni az {llampolg{rokat. 

 

 

 

 

Az önkorm{nyzat költségvetése 
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57.§ 

 

/1/  A Képviselőtestület a költségvetését önkorm{nyzati rendeletben hat{rozza meg.  

A költségvetés össze{llít{s{nak részletes szab{lyait az [llamh{ztart{sról szóló 

törvény és annak végrehajt{si rendelete,  a finanszíroz{s rendjét és az {llami 

hozz{j{rul{s mértékét az [llami költségvetési törvény hat{rozza meg. 

 

/2/  A költségvetési rendelet elfogad{sa két fordulóban történik: 

                      a./ az első forduló /koncepció/ főbb elemei: 

                       - a Korm{ny {ltal rendelkezésre bocs{tott költségvetési ir{nyelv, 

- az Önkorm{nyzat részére  kötelezően előirt és szabadon v{llalt 

feladatok körültekintő  és alapos elemzése, helyzetfelmérés, 

                             - a  bevételi forr{sok és azok  bővítési lehetőségeinek felt{r{sa, 

- a kiad{si szükségletek, azok gazdas{gos /törvényes keretek 

között mozgó/ célszerű  felmérése, 

                             - a feladatok rangsorol{sa költségvetési hi{ny esetén, 

                             - a v{rható döntések hat{sainak előzetes felmérése. 

 

                      b./ a m{sodik forduló főbb elemei: 

 - a Képviselőtestület megt{rgyalja a  költségvetési 

rendelettervezetet, amely tartalmazza a bevételi forr{sokat, a 

működési, fenntart{si előir{nyzatok /ön{lló és részben ön{lló 

költségvetési  szervenként/, felújít{si előir{nyzatokat, célokat, a 

fejlesztési kiad{sokat feladatonként, az ön{llóan gazd{lkodó  

költségvetési szervek költségvetését külön tételben, az {ltal{nos és 

a céltartalékot, a többéves kihat{ssal j{ró feladatok előir{nyzatait 

éves bont{sban. 

 

/3/  A költségvetési rendelet tervezetét a Körjegyző készíti el és a polg{rmester   

terjeszti a Képviselőtestület elé. 

 

/4/  A z{rsz{mad{si rendelet tervezetének előkészítésére és előterjesztésére a /2/ és 

/3/ bekezdésben foglalt szab{lyok az ir{nyadók. 

 

 

Az önkorm{nyzati gazd{lkod{s főbb szab{lyai 
 

58.§. 

 

/1/  Az Önkorm{nyzat gazd{lkod{si feladatait a Körjegyzőség l{tja el. E 

feladatkörében különösen: 

a./  a PM {ltal előirt módon és időben elkészíti a költségvetési t{jékoztatót, a 

költségvetési besz{molót, valamint a havi pénzforgalmi inform{ciót és 

mindezeket a Polg{rmester és a Körjegyző al{ír{s{val megküldi a M[K-

nak. 
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b./  beszedi az Önkorm{nyzat saj{t bevételeit, 

c./  igénylő a M[K-tól  a címzett és célt{mogat{sokat, 

d./  gondoskodik az Önkorm{nyzat {ltal létrehozott és működtetett 

intézmények pénzell{t{s{ról, 

e./  biztosítja az Önkorm{nyzat pénzforgalmi szemléletű kettős 

könyvvitelének szab{lyszerű vezetését és ezen belül- a Pénzügyminiszter 

{ltal meghat{rozottak szerint - kialakítja a saj{t, valamint az intézmények 

könyvvitelének sz{mlarendjét, 

f./  biztosítja az Önkorm{nyzat törzsvagyon{nak elkülönített 

nyilv{ntart{s{t, 

g./  elkészíti az Önkorm{nyzat éves vagyonlelt{r{t és azt csatolja az év végi 

költségvetési besz{molóhoz, 

h./  a sz{mlavezetőn – A KINIZSI BANK Nagyv{zsony - keresztül 

gondoskodik az Önkorm{nyzat tartoz{sainak és az önkorm{nyzati 

intézmények működési kiad{sainak a kiegyenlítéséről, illetőleg a 

teljesítéséről. 

 

/2/  a./  Az Önkorm{nyzat alaptevékenységét az 1990. évi LXV.Törvény alapj{n 

l{tja el, v{llalkozói tevékenységet az önkorm{nyzat nem végez. 

       b./ Az önkorm{nyzat költségvetési sz{mlasz{ma: 73200017-10000324 

 

 

Az önkorm{nyzat gazd{lkod{s{nak ellenőrzése 
 

59.§. 

 

/1/ Az Önkorm{nyzat gazd{lkod{s{t az [llami Sz{mvevőszék ellenőrzi /Ötv. 92. §. /1/ 

bek./. 

 

/2/ A Képviselőtestület a saj{t intézmények pénzügyi és gazd{lkod{si ellenőrzését, 

gazd{lkod{si bizotts{gon keresztül l{tja el. 

 

/3/ A Képviselőtestület gazd{lkod{s{nak belső ellenőrzéséről jogszab{lyban 

meghat{rozott képesítésű belső ellenőr útj{n gondoskodik, t{rsul{si 

meg{llapod{ssal keretében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII. FEJEZET 
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FELTERJESZTÉSI  JOG 

 

60.§ 

 

/1/  A Képviselőtestület az önkorm{nyzati jogokat, illetőleg a helyi önkorm{nyzat 

feladat- és hat{skörét érintő  b{rmely kérdésekben - közvetlenül vagy 

érdekképviseleti szervezeti útj{n - az adott kérdésben hat{skörrel rendelkező 

{llami szerv vezetőjéhez fordulhat: 

a./ t{jékoztat{st, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben {ll{sfoglal{st 

/tov{bbiakban együtt: t{jékoztat{st/ kérhet, 

b./ javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti /Ötv. 101. §. /1/ bek./ 

 

 

/2/  A Képviselőtestület felterjesztési jog{nak gyakorl{s{t megelőzően kérheti a 

témakör szerint érintett önkorm{nyzati bizotts{g{nak véleményét.   

 

 

A HELYI ÖNKORM[NYZATOK ÉRDEKKÉPVISELETE 

 

61. § 

 

/1/ A helyi önkorm{nyzat az önkorm{nyzati jogok és érdekek kollektív 

képviseletének, védelmének és érvényesülésének előmozdít{sa, valamint az 

önkorm{nyzati működés fejlesztése célj{ból érdekképviseleti szervezeteket hozhat 

létre. 

 

XXIII. FEJEZET 
 

Z[RÓ RENDELKEZÉSEK 

 

62.§6 

 

/1/ A rendelet 2009. m{jus 15. napj{val lép hat{lyba. Egyidejűleg a többször 

módosított 4/1999(IV.28) sz{mú  rendelet hat{ly{t veszti. 

 

/2/  A szab{lyzat mellékletei és  függelékei: 

 

 1. sz. melléklet :   A képviselőtestület polg{rmesterre {truh{zott hat{skörei 

2. sz. melléklet:  A képviselőtestület Jogi és Ügyrendi bizotts{g{ra 

{truh{zott hat{skörei 

4.sz.melléklet  Településismertető, Kapolcs község főbb adatai 

 

 Függelékek: 

 

1. sz.  függelék  Kapolcs  Község Képviselő-testületének tagjai 
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2. sz. függelék  Kapolcs Község Képviselő-testületének {llandó bizotts{ga 

tagjai 

3. sz. függelék   Önkorm{nyzati rendeletek hat{lyos jegyzéke 

4. sz. függelék   Intézményir{nyító és fenntartó t{rsul{si szerződés 

(Napközi otthonos Óvoda) 

5. sz. függelék   T{rsul{si szerződés nevelési-oktat{si intézményir{nyító és 

fenntartó t{rsul{s létrehoz{s{ra ([ltal{nos Iskola) 

          6. sz. függelék  Meg{llapod{s Körjegyzőség alakít{s{ra és fenntart{s{ra 

7. sz. függelék  Önkorm{nyzati hirdetőt{bl{k felsorol{sa 

8.sz. függelék   Kapolcs község Önkorm{nyzata tisztségviselőinek 

ügyfélfogad{sa 

 

/3/ A  mellékletek és a függelékek naprakész {llapotban tart{s{ról a jegyző 

gondoskodik. 
 
 

JOGHARMONIZ[CIÓS Z[RADÉK 

 

63. § 

 

E rendelet a Magyar Közt{rsas{g és az Európai Közösségek és azok tag{llamai között 

t{rsul{s létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-{n al{írt Európai 

Meg{llapod{s t{rgykörében, a meg{llapod{st kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - {val 

összhangban, az Európai Közösségek jogszab{lyaival összeegyeztethető szab{lyoz{st 

tartalmaz.  

 

Kapolcs, 2009. m{rcius 29. 

 

                       Göntér Gyula   Vizeli Zolt{nné 

 polg{rmester körjegyző  

 

 

 

Kihirdetve:  

Kapolcs, 2009. {prilis 30. 

  Vizeli Zolt{nné 

  körjegyző 

 

 
1-6 módosította 1/2012.(I.31.) önkorm{nyzati rendelet, hat{lyos 2012. febru{r 1. napj{tól.  

7 módosította 11/2012.(IV.4.) önkorm{nyzati rendelet, hat{lyos 2012. m{rcius 1. napj{tól.  

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. m{jus 16. 

Tak{cs L{szlóné körjegyző  
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MELLÉKLETEK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet 
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1. melléklet 7 

 

 

Kapolcs község Önkorm{nyzata  Képviselőtestülete  

Polg{rmesterre {truh{zott hat{skörei 

 

 

a) {tmeneti segély meg{llapít{sa 5.000.-ft.-ig 

b) temetési segély, temetési t{mogat{s  meg{llapít{sa 

c) önkorm{nyzati jelképek haszn{lat{nak engedélyezése 

d) ell{tja az egyéb munk{ltató jogot a közfoglalkoztatottak tekintetében 

e) ell{tja az egyéb munk{ltatói jogot a közfoglalkoztatottak tekintetében  
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2. melléklet a 1/2012.(I.31.) önkorm{nyzati 

rendelethez  

 

 

 

Jogi és Ügyrendi Bizotts{g feladatai 

 

 

 

 

a) Polg{rmester a képviselők és bizotts{gi tagok összeférhetetlenségével 

kapcsolatos elj{r{s előkészítése, ezzel kapcsolatos vélemény, javaslat 

kidolgoz{sa és előterjesztése a képviselőtestület elé,  

b) A képviselőtestület hat{skörébe tartozó v{laszt{sok lebonyolít{sa, 

szavazatsz{ml{l{sa és összesítése, eredményének meg{llapít{sa és 

közlése. 

c) A polg{rmester, önkorm{nyzati képviselők és hozz{tartozóik 

vagyonnyilatkozat{nak vizsg{lata, nyilv{ntart{sa és ellenőrzése 

d) A polg{rmester illetményével és egyéb juttat{s{val kapcsolatos 

előterjesztések előkészítése és képviselőtestület elé terjesztése. 
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4. sz. melléklet 

Kapolcs története  

Kapolcs a Káli-medence Tájvédelmi Körzetben fekszik, a forrásokkal, és erdőségekkel 

körülvett Balaton-felvidéki Eger-völgyben. A század elején ősember nyomaira 

bukkantak a környéken. A leletek alapján feltételezték, hogy az ősember számára az ún. 

Pokol-lyuk szolgált lakhelyül. A falu felett 

emelkedő Királykő bazaltoszlopai feltehetően 

egy 80×50 méteres földvárat, Attila várát 

határolták. Még ma is jól kivehetőek a régi sánc 

szélei. 

Kapolcs a római korban is lakott település volt. 

1962-ben feltárták egy római síredikula felső 

részét, de erre vezetett Budát az Adriával 

összekötő nagy hadiút, a Via Magna is. 

1091. április 29-e után a kunok Kapolcs 

vezérrel az élükön betörtek Erdélybe, majd 

Biharba. I. László és serege azonban 

megállította a kunokat, Kapolcs vezért pedig 

megölték. A kor szokásai szerint, a legyőzöttek 

néhány élve hagyott, betelepített tagja a vezérről nevezte el a települését. Egy 1092-es 

pannonhalmi apátsági levél említi először Kapulch falu nevét. Számtalan forrás utal arra, 

hogy a XIII. századtól már királyi kamarásokat, hercegi tálalókat, királyi jobbágyokat 

találhatunk Kapolcson. Illetve Copulchoban, Kopulchon, vagy Capulchon. Kapolcs 

néven ugyanis először 1640-ben említik, de véglegesen 1846-ban veszi föl ezt a nevet. A 

XIV. századtól állandó viták és pereskedések középpontja volt, hogy a falu a 

pannonhalmi apátság, vagy a kapolcsi nemesség birtoka legyen-e. 1358. szeptember 11-

én a mosonyi és pozsonyi nemesek országgyűlésén János szerzetes Szent László 

oklevelével bizonyította, hogy az apátságnak 20 mansiója van Kapolcson és 

Hegymagason. A nemesek a zalai konvent 1275. évi oklevelével érveltek, s ezáltal az 

apátság kapolcsi földbirtoka mindössze egy úrbéli telekre csökkent. A XVI. század elején 

Pannonhalmán végül is úgy döntöttek kapolcsi földjüket. A XVII. század folyamán a 

török pusztítás, és a pestis megtizedelte a falu lakosságát. 

http://kapolcs.szinhaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=90:toertenete&catid=14:kapolcs&Itemid=65
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A reformáció során a falu lakosságának nagyobb része a lutheri hitre tért át, ám a XVIII. 

században, a vallásháborúk idején, Padányi Bíró Márton püspök templomokat foglalt 

vissza a protestánsoktól. ő állíttatta helyre a kapolcsi katolikus templomot, melynek 

legszebb kincse a fekete Mária oltárkép, amit Xaverich Ferenc munkájának 

tulajdonítanak, de valószínű, hogy Cymbal Jánostól valók. Nem sokkal ezután épült fel 

az evangélikus templom is, melynek különleges szabadalommal 

készült el 600 kg-os harangja. Egy, az 1740-es években történt 

incidenst leszámítva, csak igen ritkán akadtak vallási konfliktusok 

a faluban.  

Külön fejezet Kapolcs történelmében a zsidóság története, akik 

nagy számban vettek részt a falu ipari és kereskedelmi életében. 

1945-ig saját rabbijuk, és zsinagógájuk is volt a faluban. 

 

A XIX. századra Kapolcs már 700-800 lelkes községgé növekedett. Ekkor már igen 

fejlett iparral rendelkezett, hamar híressé váltak a kapolcsi fazekasok, tímárok, serfőzők, 

gombkötők, csizmadiák, szűrkészítők, vargák. A Takács kastélyban a Csehországból 

bevándorolt serfőzők dolgoztak. A legfontosabb ágazat azonban a malomipar volt. Az itt 

élők már a XII.-XIII. századtól kezdve a "saját malmukra hajtották" az Eger-patak vizét. 

A malmok többsége tulajdonosáról, vagy annak valamely családtagjáról kapta a nevét: 

Ilona-malom, Mezriczky-malom, Denti-malom, Valter-malom. Volt példa arra is, hogy 

valamely tulajdonsága volt a malom návadója: Rossz-malom, Csúcsos-malom. Az 

államosítással azonban a malmokat sorra bezárták, vagy csak 

hagyták lassan elpusztulni. Idővel a patak vize is elapadt. Mára 

sikerült a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 

segítségével a patakot megmenteni, és 2000-ben befejeződtek a már-

már jelképpé váló Szaller-malom újjáépítésének munkái is.Egy 

1858-as felmérés szerint a lakosság száma már elérte az 1657-et, a falu szerkezete pedig 

már a mai képet mutatja. 

 

A két világháború súlyos csapást mért Kapolcsra, nem utolsó sorban a zsidó lakosságra. 

1948 után, az államosítások és a körzetesítés hatására, az iparát, munkahelyeit, 

gazdálkodását, hagyományait elvesztett település lélekszáma az elvándorlások 

következtében folyamatosan csökkenni kezdett. Bár az elvándorlás mára megállni 

látszik, most a munkanélküliség jelent komoly nehézségeket.  

1989-ben alakult meg a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, amely a 

későbbiek során a Művészetek Völgye fesztivál megrendezésével az egész ország 

számára tett híressé, és népszerűvé ezt a gyönyörű fekvésű kis falvat, 

Kapolcsot 
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FÜGGELÉKEK 
 

 

 

 

 

1. függelék  

 

Kapolcs község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete  

 

 

M{rv{ny Gyul{né    polg{rmester 

Tóth Attila     alpolg{rmester 

Mohos Attila    képviselő 

Orsós J{nos     képviselő 

Szabó Istv{n     képviselő 
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2  függelék 

 

Kapolcs község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 

 

Jogi és Ügyrendi Bizotts{ga 

névsora 
 

Mohos Attila   elnök 

Szabó Istv{n   tag 

Ny{ri Jenő    tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  
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3 függelék  

   Kapolcs község Önkorm{nyzata  

           Hat{lyos rendeletei 

5/1992. (VI. 13.)      A helyi címer és z{szló alapít{s{ról és  haszn{lat{ról 

6/1998. (IX. 1.)          A díszpolg{ri cím adom{nyoz{s{nak rendjéről 

2/2004. (II. 13.)          Helyi Építési Szab{lyzat 

8/2004. (VI. 26.)       A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,  

                                a település tisztas{g{ról 

9/2004. (VI. 26.)     Az önkorm{nyzat vagyon{ról és a vagyonnal való gazd{lkod{s  

                                szab{lyairól 

2/2006. (II. 15.)         A lak{scélú t{mogat{sokról 

3/2008. (VII. 25.)    A közterületek haszn{lat{ról és a közterületek rendjéről 

1/2009. (II. 16.)         A falugondnoki szolg{latról 

4/2009.(IV.15.)        Kapolcs község Önkorm{nyzata Szervezeti és Működési  

                               Szab{lyzat{ról 

13/2009.(VI.30.)     A helyi közművelődésről  

14/2009.(VI.30.)     A helyi környezet védelméről, a közterületek   és ingatlanok rendjéről,  

                               a település tisztas{g{ról 

15/2009.(VI.30.)    A helyi {llattart{s szab{lyairól 

16/2009.(VI.30.      A középületek és közterületek nemzeti és  települési ünnepeken  

                               történő  fel lobogóz{s{ról  

17/2009.(VI.30.)    Az önkorm{nyzat vagyon{ról és a  vagyonnal való gazd{lkod{s 

                               szab{lyairól.  

18/2009.(VI.30.)    A Kapolcs, Kossuth u.60. sz{m alatt tal{lható ingatlan helyi egyedi  

                              védelem al{ helyezéséről 

4/2010.(X.29.)       Kapolcs község közigazgat{si területén  kiépített szennyvízcsatorna  

                              h{lózatra való   r{kötés szab{lyairól 

7/2010.(XII.30.)    A települési szil{rd hulladékbegyűjtés és   elsz{llít{s díj{ról 

10/2011. (XII. 31.) A helyi adókról  
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4.sz. függelék 
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5. sz. függelék 

 

 

T[RSUL[SI    SZERZŐDÉS 
 

INTÉZMÉNYIR[NYÍTÓ  ÉS  FENNTARTÓ  T[RSUL[S  

LÉTREHOZ[S[RA 

              
A  helyi  önkorm{nyzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  43.  §-a és  a  helyi  

önkorm{nyzatok  t{rsul{sairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  

Törvény 8.§.   alapj{n  az  iskolai  oktat{s önkorm{nyzati  feladatainak  közös  ell{t{s{ra, 

a Művészetek Völgye [ltal{nos Iskola   közös  ir{nyít{s{ra  és  fenntart{s{ra 

Monostorap{t Önkorm{nyzat  Képviselőtestülete ( Monostorap{ti, Petőfi u.123.  )  

Hegyesd  Önkorm{nyzat  Képviselőtestülete  (  Hegyesd,   Zrínyi u.1. ) Kapolcs 

Önkorm{nyzat Képviselőtestülete /Kapolcs, Kossuth u. 62./ Tali{ndörögd 

Önkorm{nyzat Képviselőtestülete /Tali{ndörögd, Petőfi u.2./ Vig{ntpetend 

Önkorm{nyzat Képviselőtestülete /Vig{ntpetend, Kossuth u.34./    2006. szeptember 1. 

napj{tól közoktat{si feladatok ell{t{sa érdekében hat{rozatlan időre t{rsul{st hoztak 

létre.   

 A t{rsul{st tov{bbra is fenntartj{k, 2008. szeptember 1-től  közoktat{si feladataikat 

al{bbiak szerint  l{tj{k el:   

 

1. A  T{rsul{s neve:  Nevelési-Oktat{si  Intézményir{nyító  és  Fenntartó  T{rsul{s 

 

2. A  T{rsul{s  székhelye:  Monostorap{ti, Petőfi u.123.  

 

3.T{rsul{s tagjainak neve, székhelye: 

 

       Monostorap{t Önkorm{nyzat  Képviselőtestülete ( Monostorap{ti, Petőfi u.123.  )   

       Hegyesd  Önkorm{nyzat  Képviselőtestülete  (  Hegyesd,   Zrínyi u.1. )  

       Kapolcs Önkorm{nyzat Képviselőtestülete /Kapolcs, Kossuth u. 62./  

       Tali{ndörögd Önkorm{nyzat Képviselőtestülete /Tali{ndörögd, Petőfi u.2./ 

       Vig{ntpetend Önkorm{nyzat Képviselőtestülete /Vig{ntpetend, Kossuth u.34./  

 

4. A közös feladat és hat{skör gyakorl{s{val megbízott /gesztor/ 

    Monostorap{ti község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 

    8296 Monostorap{ti, Petőfi u.123.  

 

5. T{rsul{s működési területe, ell{t{si körzete: a t{rsult önkorm{nyzatok teljes 

közigazgat{si  

    területe.  

 

 6.Közösen fenntartott intézmény neve, székhelye:  
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        „Művészetek Völgye” Közös Fenntart{sú  [ltal{nos Iskola 

          8296 Monostorap{ti, Zrínyi u.1.  

 

7. Tagintézmény neve,  székhelye:  

 

        „Művészetek Völgye” Közös Fenntart{sú [ltal{nos Iskola 

         Kapolcs- Tali{ndörögd-Vig{ntpetend  Tagintézménye. 

         8295. Tali{ndörögd, Kiss J{nos u.16.  

 

 

8. Tevékenységi, ell{t{si köre:  

 

Művészetek Völgye” Közös Fenntart{sú [ltal{nos Iskola – alapfokú oktat{si intézmény 

– közös fenntart{s{val, a közoktat{sról szóló 1993. évi LXXIX.tv. 85.§.(1) bekezdésben 

foglalt közoktat{ssal kapcsolatos kötelező feladatainak, ezen belül az {ltal{nos iskolai 

neveléssel és oktat{ssal összefüggő kötelezettségeinek ell{t{sa, financi{lis h{tterének 

biztosít{sa. 

A gazdas{gi  tevékenységek  egységes  {gazati  oszt{lyoz{si  rendszerről     szóló 

9003/2002.  ( SK.6. ) KSH  Közlemény  és  az  {llamh{ztart{si  szak{gazati  rend alapj{n: 

 

 

  852011 [ltal{nos iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktat{sa (1-4 évf.) 

  852021 [ltal{nos iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktat{sa (5-8. évf.) 

  852012 Saj{tos nevelési igényű {ltal{nos iskolai 

tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktat{sa (1-4. évf.) 

  852022 Saj{tos nevelési igényű {ltal{nos iskolai 

tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktat{sa (5-8. évf.) 

  562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

  682002 Nem lak{singatlan bérbead{sa 

  852024 [ltal{nos iskolai felnőtt oktat{s (5-8.évf.) 

  855911 [ltal{nos iskolai napközi-otthoni nevelés 

  855912 Saj{tos nevelési igényű tanulók napközi-

otthoni nevelése 

  855914 [ltal{nos iskolai tanulószobai nevelés 

  855915 Saj{tos nevelési igényű tanulók {ltal{nos 

iskolai tanulószobai nevelése 

  841901 Önkorm{nyzatok, valamint többcélú 

kistérségi t{rsul{sok elsz{mol{sai 

  852000 Alapfokú oktat{s intézményeinek, 

programjainak komplex t{mogat{sa 

  821900 Fénym{sol{s és egyéb irodai szolg{ltat{s 

  856013 Fejlesztő felkészítés 
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  890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és 

egészségtudatos gondoskod{s{nak 

fejlesztését segítő programok 

  910122 Könyvt{ri {llom{ny gyarapít{sa, kezelése 

és védelme  

  931204 Iskolai di{kcsoport tevékenysége és 

t{mogat{sa 

 

 

9. Az intézmény közös fenntart{s{ra vonatkozó rendelkezések: 

 

       A költségek viselésének ar{nya, teljesítésének feltételei: 

 

a./  T{rsult Önkorm{nyzatok meg{llapodnak abban, hogy az Intézmény, mint 

alapfokú oktat{si-nevelési intézmény költségvetésében külön szerepel a Kapolcs-

Tali{ndörögd-Vig{ntpetend   Tagiskola, mint tagintézmény költségvetése. Az 

{llami normatíva, a kiegészítő normatíva a kistérségtől kapott tagiskolai 

normatíva a tagintézmény költségvetésének bevételi oldal{t képezi. Amennyiben 

a tagiskola normatíva nem fedezi a tagintézményi költségeket, úgy ahhoz a 

h{rom önkorm{nyzat /Tali{ndörögd, Kapolcs, Vig{ntpetend/ tanulóar{nyosan 

hozz{j{rul. A tagiskola költségeit teljes egészében e h{rom önkorm{nyzat viseli. 

 

 Intézmény költségvetésében külön szerepel a Monostorap{ti alsó tagozatos 

iskola  költségvetése. Az {llami normatíva, a kiegészítő normatíva a kistérségtől 

kapott  normatíva, amennyiben  nem fedezi az alsó tagozat   költségekeit, úgy 

ahhoz a két  önkorm{nyzat /Monostorap{ti, Hegyesd/  alsó tanuló létsz{m 

ar{ny{ban  hozz{j{rul.  

 

Külön kezelik a Monostorap{ti felső  tagozat költségeit. A Monostorap{tiba j{ró 

felsős tanulók  ut{n biztosított mindennemű {llami, kistérségi és egyéb 

normatíva a székhelyt illeti meg. A normatíva feletti költségekhez a t{rsult 

önkorm{nyzatok az intézménybe j{ró felsős  tanulók ut{n  létsz{m ar{nyosan 

hozz{j{rulnak. A  t{rsult önkorm{nyzatok az oktat{si intézmény vezetésének, 

adminisztr{ciós feladatainak ell{t{sa sor{n felmerült költségekhez /1 fő iskola 

igazgató, 1 fő igazgató helyettes, 1 fő iskola titk{r, 1 fő gazdas{gi vezető, 1 fő 

gazdas{gi ügyintéző/ a felsős tanulói létsz{m ar{ny{ban j{rulnak  hozz{, a 

hozz{j{rul{s mértékét éves költségvetésükben biztosítj{k.   
 

  

Az intézmény költségvetését a t{rsult önkorm{nyzatok közösen hat{rozz{k meg 

közös képviselőtestületi ülésen külön-külön minősített többséggel hozott 

hat{rozatukkal     
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b./ A Monostorap{ti  közigazgat{si területén működő intézmények  

karbantart{si  költségeit Monostorap{ti, Hegyesd Önkorm{nyzat biztosítja.    

 

c./  Tali{ndörögd    közigazgat{si területén működő tagintézmény karbantart{si 

költségeit Kapolcs, Tali{ndörögd, Vig{ntpetend Önkorm{nyzat biztosítja. 

 

d./ Amennyiben  {tmeneti otthonban, vagy ideiglenesen elhelyezett gyermek, 

veszi igénybe a szolg{ltat{st, községek létsz{m{ból a tanulói létsz{m 

levon{sra kerül, a költségeket szétosztj{k az 5 település között, egyenlő 

ar{nyban.   

 

  10. A t{rsuló felek meg{llapítj{k, hogy  

 

a. A  t{rsul{s  {ltal  fenntartott, Monostorap{ti  településen levő 

intézmények  ingatlanai Monostorap{ti   Önkorm{nyzat  tulajdon{ban  

maradnak, a t{rsul{st  ingyenes  haszn{lati  jog  illeti  meg.  

 

b. Tali{ndörögd  településen levő tagintézmény ingatlanai Tali{ndörögd       

Önkorm{nyzat tulajdon{ban maradnak, a t{rsul{st ingyenes haszn{lati 

jog illeti meg.   

 

c. Amennyiben  a t{rsul{s közös vagyont hoz létre, úgy a vagyon közös 

tulajdonba kerül. T{rsul{s megszűnése esetén a létrehozott vagyon 

hozz{j{rul{s ar{ny{ban visszafizetésre kerül a t{rsuló önkorm{nyzatok 

sz{m{ra, a vagyont {tvevő önkorm{nyzat költségvetéséből.  

 

11.  A  t{rsul{s  költségvetési  előir{nyzata  Monostorap{ti    Önkorm{nyzat  

költségvetési  rendeletében  szerepel.  A  költségvetést  és  a  z{rsz{mad{st  t{rsuló  

önkorm{nyzatok képviselőtestületeinek  együttes  ülése  hagyja  jóv{.  

 

A t{rsuló  önkorm{nyzatok  a  költségvetési  előir{nyzatok  r{juk  eső  részét  havi  

bont{sban,  a  t{rgyhónapot  megelőző  hónap  25.  napj{ig utalj{k Monostorap{ti 

Önkorm{nyzat 11748052-15426566-00000000 sz{mú sz{ml{j{ra. 

 

A t{rsul{s tagjai figyelemmel a t{rsul{si törvény módosul{s{ra 1997. évi 

CXXXV.törvény 18.§. /2/ bekezdésében írtakra meg{llapodnak abban, hogy a 

t{rsul{si tag önkorm{nyzatok {ltal a fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 

t{rul{s székhelye szerinti önkorm{nyzat a fizetési /esedékességi/ hat{ridőt követő 

15. naptól a t{rul{s képviseletében azonnal beszedési megbíz{s /inkasszó/ 

benyújt{s{ra jogosult. 

 

Amennyiben a t{rsul{s székhelye szerinti önkorm{nyzat nem tesz eleget a t{rul{si 

meg{llapod{sban v{llalt fizetési kötelezettségének, úgy a t{rul{si tan{cs új 

székhely kijelöléséről dönthet, felhatalmazva a kijelölt önkorm{nyzatot az 

azonnali beszedési megbíz{s /inkasszó/benyújt{s{ra.  
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12./ Közoktat{si intézmény szervezeti felépítése:  

 

      „Művészetek Völgye” Közös Fenntart{sú [ltal{nos Iskola Monostorap{ti:  

 

14 fő pedagógus, /ebből 1 igazgató, 1 igazgató-helyettes/ alsó tagozatos 

pedagógusok sz{ma: 5 fő, /ebből 1 napközis st{tusz /felsős pedagógusok sz{ma: 7 

fő/  1 iskola-titk{r, 1 gazdas{gi  vezető, 1 fő gazdas{gi ügyintéző,   2 fő 

részmunkaidőben foglalkoztatott takarító. 

 

Kapolcs-Tali{ndörögd-Vig{ntpetend Tagiskola: 5 fő pedagógus, /ebből  1 

tagiskola-vezető, 1 napközis st{tusz. / 1 fő takarító.  

 

 

13.    A T{rsul{s  jog{ll{sa: 

 

A T{rsul{s  ön{lló  jogi  személyiséggel  nem  rendelkezik. 

 

A  T{rsuló  önkorm{nyzatok  együttes  ülésen  döntenek: 

 

- az intézmény éves költségvetéséről, z{rsz{mad{s{nak elfogad{s{ról, 

- intézmény  vezetői  megbízat{sról, fegyelmi jogkör gyakorl{s{ról,  

- intézményben foglalkoztatott létsz{mkeretéről, 

- az intézmény gazd{lkod{si jogkörének, {tszervezésének, megszüntetésének, 

tevékenységi körének módosít{s{ról, nevének meg{llapít{s{ról,  

- nevelési évben, tanévben indítható csoportok, oszt{lyok sz{m{nak 

meghat{roz{s{ról, maxim{lis létsz{mtól való eltérés engedélyezéséről. 

- intézmény SZMSZ-ének , minőségir{nyít{si programj{nak, nevelési, illetve 

pedagógiai programj{nak, h{zirendjének elfogad{s{ról,  

 

14.   Az igazgató felett az egyéb  munk{ltatói  jogokat  Monostorap{ti   Önkorm{nyzat   

        Polg{rmestere gyakorolja.  

 

15.  Az intézmény dolgozói felett a munk{ltatói jogot az intézményvezető gyakorolja,  

igazgató köteles kikérni a Kapolcs-Tali{ndörögd-Vig{ntpetend Önkorm{nyzatok 

Képviselőtestületeinek véleményét.  

 

16.   A T{rsul{s  működtetésével  kapcsolatos  adminisztratív,  koordin{ló feladatokat,  

beleértve   az  intézmények  gazd{lkod{s{nak  figyelemmel  kisérését,  a  

normatív{k   

 igénylését,  pénzforgalom  biztosít{s{t  költségvetési  tervezet  össze{llít{s{t,  a  

rendszeres  és  folyamatos  kapcsolattart{st  Monostorap{ti-Hegyesd   községek  

Körjegyzősége  l{tja  el. 
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17.  A T{rsul{s  működésének  ellenőrzése: 

 

A t{rsuló  önkorm{nyzatok  a  T{rsul{s  célszerűségi  és  gazdas{goss{gi  

ellenőrzését  a  polg{rmesterek  útj{n,  a  Körjegyzők  közreműködésével  végzik  

el, igénybe véve a kistérségi belső ellenőr közreműködését.  

 

18.  A T{rsul{shoz  való  csatlakoz{s: 

 

A t{rsuló  önkorm{nyzatok  biztosítj{k  a  csatlakoz{s  lehetőségét  m{s  

önkorm{nyzatok  részére.  A  t{rsul{shoz csatlakozni a tanév, nevelési év 

kezdetének időpontj{val lehet,  a t{rsult önkorm{nyzatok együttes ülésén a  

képviselő-testületek  minősített szavazattöbbséggel történő jóv{hagy{ssal.  

   

19.   A T{rsul{s felmond{sa:     

 

A  T{rsul{st egyoldalúan  felmondani   a  tanév, nevelési év   végével   lehet, június  

30-ig.  A felmond{st a kilépő t{rsul{si tag képviselőtestületének minősített 

szavazattöbbséggel hozott döntésével lehet kimondani, amelyet legal{bb 6 

hónappal a tanév, nevelési év vége előtt közölni kell a t{rsult önkorm{nyzatokkal.  

 

20. A T{rsul{s megszűnése, vagyonnal történő elsz{mol{s:  

 

A  T{rsul{s  megszűnik: 

 

a.) ha  a  Képviselőtestületek  minősített  többségű  hat{rozatukkal  közös  

megegyezéssel – tanév utolsó napj{val -  megszüntetik 

b.) felmond{s alapj{n  

c.) ha  a  T{rsul{si  Szerződést  kötött   önkorm{nyzatok  sz{ma   1-re csökken 

d.) bírós{g  jogerős  döntése  alapj{n 

 

A t{rsul{s megszűnésekor elsz{mol{snak van hely. Az elsz{mol{s sor{n meg kell 

{llapodni:  

a./ a költségvetési hozz{j{rul{sok esetleges különbözetének utal{s{ról, 

b./ a tartoz{sok, követelések rendezéséről, 

c./ a közös tulajdont képező vagyongyarapod{s feloszt{s{ról. 

 

 Rendkívüli  felmond{s  illeti  meg  b{rmelyik  felet,  ha  a  m{sik  fél  e  

szerződésben  foglalt  kötelezettségeit  súlyosan  megszegi  és  ezzel  az  

intézmények  működtetését   veszélyezteti. 

 

21. T{rsul{si meg{llapod{s módosít{sa:  

       

A t{rsul{si meg{llapod{s módosít{s{t, megszüntetését, a t{rsul{s b{rmely tagja 

kezdeményezheti.  T{rsult Önkorm{nyzatok Képviselő-testületei a 

kezdeményezés megküldésétől sz{mított 60 napon belül együttes ülésen döntenek. 
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22.  A T{rsuló  önkorm{nyzatok  jelen  szerződésből  eredő  vit{s  kérdéseiket  

t{rgyal{sos  úton,  egyeztetéssel  kív{nj{k  rendezni,  annak  eredménytelensége  

esetén  a  jogvit{ban  a  Tapolcai  V{rosi  Bírós{g  illetékességét  kötik  ki. 

 

23.  T{rsult önkorm{nyzatok meg{llapodnak abban, hogy jelen meg{llapod{shoz 

fűződő döntéseik meghozatal{nak segítésére Oktat{si és  Döntés-előkészítő 

Bizotts{got hoznak létre. A bizotts{gba a t{rsult önkorm{nyzatok mindegyike 2-2 

főt deleg{l. 

 

24. Z{radék: 

 

Jelen meg{llapod{s képviselőtestületek {ltal együttes testületi ülésen történő 

elfogad{ssal, v{lik hat{lyoss{.  Egyidejűleg hat{ly{t veszti Monostorap{ti  

Önkorm{nyzat   Képviselőtestülete 36/2006./VI.12./Ökt. sz{mú hat{rozat{val,  

Hegyesd   Önkorm{nyzat  Képviselőtestülete 43/2006./VI.12./Ökt. sz{mú  

hat{rozat{val, Kapolcs Önkorm{nyzat 22/2006./VI.12./Ökt. sz{mú hat{rozat{val, 

Tali{ndörögd Önkorm{nyzat 20/2006./VI.12./Ökt. sz{mú hat{rozat{val, Vig{ntptend 

Önkorm{nyzat 10/2006./VI.12./Ökt. sz{mú hat{rozat{val   elfogadott  t{rsul{si 

szerződés.  

 
  

T{rsul{si  Szerződést Monostorap{ti  Önkorm{nyzat   Képviselőtestülete 

40/2008./VI.4./Ökt. sz{mú hat{rozat{val,  Hegyesd   Önkorm{nyzat  Képviselőtestülete 

28/2008./VI.4./Ökt. sz{mú  hat{rozat{val, Kapolcs Önkorm{nyzat 39/2008./VI.4./Ökt. 

sz{mú hat{rozat{val, Tali{ndörögd Önkorm{nyzat 35/2008./VI.4../Ökt. sz{mú 

hat{rozat{val, Vig{ntptend Önkorm{nyzat 51/2008./VI.4.//Ökt. sz{mú hat{rozat{val   

jóv{hagyta  és  azt a polg{rmesterek  saj{tkezű  al{ír{sukkal  ell{tt{k.  

 

Monostorap{ti, 2008. június 5.  

 

         H{rshegyi József                                                           Stark S{ndor  

Monostorap{ti   Önkorm{nyzat                                    Hegyesd    Önkorm{nyzat 

                Polg{rmester                                                          Polg{rmester  

 

 

         Göntér Gyula          Marton Istv{nné  

 Kapolcs Önkorm{nyzat             Vig{ntpetendi Önkorm{nyzat  

          Polg{rmester                                  Polg{rmester   

     

             Kajdi Istv{n  

        Tali{ndörögd Önkorm{nyzat 

             Polg{rmester   
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6. sz. függelék  

Társulási  Megállapodás 

 

Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend  

községek Körjegyzőségének fenntartásáról,  működtetésére 

                                                            

 

mely létrejött egyrészről Monostorapáti  Község Önkormányzata Képviselő-testülete , 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete, Kapolcs  Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete, és Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a „helyi 

önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. – továbbiakba: Ötv. –39. § (1) és (3) 

bekezdése alapján – a „köztisztviselők jogállásáról” szóló 1992. évi XXIII. tv. –

továbbiakban: Ktv. – rendelkezéseinek figyelembevételével alulírott napon és helyen 

alábbi feltételekkel:  

 

I. Bevezető rendelkezés  

 

 

Monostorapáti község  Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi 

u.123. 

Hegyesd község  Önkormányzata Képviselő-testülete  8296 Hegyesd, Zrínyi u.1. 

Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete  8294 Kapolcs, Kossuth u.62. 

Vigántpetend község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  8293 Vigántpetend, Kossuth 

u.32. Monostorapáti Körjegyzőség közös fenntartásában, működtetésében  állapodnak 

meg 2012. január 1. hatállyal, határozatlan időtartamra. 

 

II. Általános rendelkezések 

1.) A körjegyzőség neve, székhelye, kirendeltsége,  illetékességi területe: 

1.1.  A Körjegyzőség  neve: Körjegyzőség Monostorapáti 

1.2 . Székhelye: 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123. 

1.3. Körjegyzőség kirendeltségének elnevezése, címe:  Körjegyzőség Monostorapáti 

       Kapolcsi Kirendeltsége 8294. Kapolcs, Kossuth u.62.  

1.4. A Körjegyzőség illetékességi területe: Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, 

Vigántpetend   

       községek közigazgatási területe. 

 

2.) A Körjegyzőség jogállása: 

 

A körjegyzőség  önálló jogi személy,önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 

saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.  Az 

„államháztartás működéséről” szóló 292/2009.(XII.19.)) Korm. számú   rendelet alapján 

Monostorapáti Község Önkormányzata, Hegyesd község Önkormányzata,  Kapolcs 

község Önkormányzat  és Vigántpetend Község Önkormányzata gazdálkodásának   

végrehajtó szerve. Ellátja a Monostorapáti és Kapolcsi Közös Fenntartású Napközi-

otthonos Óvoda pénzügyi-gazdálkodási feladatait. 
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Körjegyzőség vezetője a körjegyző, kinevezése a Ktv. szerint történik. A kinevezéshez a 

képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel meghozott egybehangzó 

döntése szükséges. A kinevezés határozatlan időre szól. 

 

 A körjegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat székhely település polgármestere 

gyakorolja társulásban résztvevő önkormányzatok polgármesterinek egyetértésével. A 

körjegyzői pályázattal kapcsolatos előkészítő feladatokat a székhely önkormányzat 

polgármester látja el.  

 

3.) A Körjegyzőség  alapító, és fenntartó  szerve: 

 

Monostorapáti község   Önkormányzata 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. 

Hegyesd község  Önkormányzata 8296 Hegyesd, Zrínyi u.1. 

Kapolcs község  Önkormányzata 8294 Kapolcs, Kossuth u.62. 

Vigántpetend község  Önkormányzata  8293 Vigántpetend, Kossuth u.32. 

 

4.) A Körjegyzőség létszáma:  8 fő 

 

a.) Körjegyző:          1 fő 

b.) Ügyintéző:        7 fő köztisztviselő 

     (2 fő köztisztviselő jogutódlással került a Taliándörögdi Körjegyzőségtől 

Monostorapáti  

      Körjegyzőséghez) 

 

5.) Körjegyzőség munkarendje,  ügyfélfogadás rendje:  

 

a.) hétfő-csütörtök: 7,30 órától 16 óráig. 

b.) péntek:           7,30 órától 13,30 óráig. 

c.)  Ügyfélfogadás ideje:      Megegyezik a hivatal munkarendjével.  

        Kapolcsi Kirendeltségen: hétfőn 8 órától 10 óráig  

          csütörtökön  8 órától 10 óráig 

        Vigántpetenden:               hétfőn 10,30 órától 12 óráig 

          csütörtökön 10,30 órától 12 óráig 

        A körjegyző Hegyesd községben minden pénteken 9.00 órától 11.00 óráig,  

        Kapolcson minden héten szerdán 8 órától 10 óráig 

        Vigántpetenden minden héten szerdán  10 óra 15 perctől 12 óráig  

        Monostorapáti községben hétfőn, kedden, csütörtökön munkaidőben  ügyfélfogadást 

tart.   

        A körjegyzőt akadályoztatása esetén megbízottja helyettesíti az ügyfélfogadási 

időben.  

 

6.) A Körjegyzőség, körjegyző  által ellátandó alapfeladat:  

 

6.1. A körjegyzőség ellátja  az önkormányzatok, a képviselőtestületek, azok szervei  

       működésével,  az önkormányzati hatósági ügyek döntésre való előkészítésével, és  

       végrehajtásával összefüggő, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló  
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        törvényben meghatározott feladatokat.  

6.2. A Körjegyzőség részletes feladat-hatáskörét a hatásköri jegyzék tartalmazza.  

6.3. A Körjegyző feladatai: 

a.)  Ellátja a képviselőtestületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével 

      kapcsolatos igazgatási feladatokat. 

  
b.) Ellátja továbbá a polgármesterek  hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések   

     előkészítését és végrehajtását. 

c.) A Körjegyző, vagy megbízottja köteles a Képviselőtestületek, a bizottságok ülésén 

részt 

    venni. 

d.) A Körjegyző évente beszámol a Képviselőtestületeknek a Körjegyzőség munkájáról, 

     önálló napirend keretében. 

e.) Dönt a hatáskörébe utalt kérdésekben. 

f.) A Körjegyzőt távollétében az adóügyi főelőadó   helyettesíti. 

 

7.) A Körjegyzőség alkalmazásában álló köztisztviselőkkel kapcsolatos 

rendelkezések: 

 

a.)  A Körjegyzőség köztisztviselői és munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat 

a  

      Körjegyző gyakorolja. 

b.)  A munkáltatói jogkör gyakorlás körében a köztisztviselők 

kinevezéséhez,felmentéséhez, a 

      polgármesterek egyetértése szükséges. 

c.)  Az egyetértési jog gyakorlása érdekében a Körjegyző a tervezett munkáltatói döntés 

előtt  

      köteles a polgármestereket megkeresni. A polgármesterek az Ötv. 36. § (2) bekezdés 

b)  pontjában meghatározott, Őket megillető egyetértési jogot az általuk meghatározott     

     körben gyakorolják. 

 

8.) A Körjegyzőség fenntartásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, azok 

gyakorlásának módja:  

 

 A Képviselőtestületek a Körjegyzőség munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség 

szerint együttes ülésen határoznak. 

Együttes ülésen döntenek különösen az alábbi előterjesztésekről: 

 

a.)  Körjegyző kinevezése, felmentése, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

      kiszabása, összeférhetetlenség megállapítása, teljesítményértékelése. 

b.)  Körjegyzőség költségvetési  koncepciójának, éve költségvetésének, annak féléves    

      háromnegyed-éves, beszámolójának, zárszámadásnak  elfogadása. 

c.)  Körjegyzőségi munkáról szóló éves beszámoló. 

d.)  A Körjegyzőséggel szembeni teljesítménycélok meghatározása. 

 

Ha valamelyik képviselőtestület Körjegyzőséget érintő kérdésben kezdeményezi együttes 

ülés 

tartását, a kezdeményező gondoskodik – a Polgármester és a Körjegyző útján – az ülés 

összehívásáról, az előterjesztés elkészítéséről. 
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9.) A Körjegyzőség fenntartása, működtetése: 

 

 A Körjegyzőség működési költségeit a következők szerint biztosítják a 

képviselőtestületek: 

 

 

9.1. A Körjegyzőség működési fedezeteként szolgálnak a mindenkor hatályos állami 

        költségvetési törvényben a Körjegyzőség működéséhez meghatározott központi    

        költségvetési hozzájárulások, valamint az önkormányzatok  lakosságszám arányos 

        hozzájárulása.  

9.2. Kapolcsi Kirendeltség  dologi költségeit Kapolcs község Önkormányzata biztosítja 

 

9.3. A székhely Önkormányzat által biztosított Körjegyzőség elhelyezésére szolgáló 

hivatali 

       épület működési költségeit a társult önkormányzatok fedezik létszámarányosan.  

9.4. Körjegyzőség költségvetése Monostorapáti Önkormányzat költségvetésébe épül be.  

9.5. A Körjegyzőség működéséhez a hozzájárulás éves konkrét összegét a költségvetés 

       készítésekor határozzák meg az Önkormányzatok  és saját költségvetésükben  

      előirányzatként szerepeltetik. 

9.6. Hegyesd, Kapolcs és Vigántpetend  Községek  Önkormányzata a jóváhagyott éves   

       előirányzat 1/12 részét havonta előre tárgyhó 5.-napjáig utalja át a székhely:  

      Monostorapáti  Község Önkormányzata OTP BankNyrt. Tapolcai  Fiókjánál vezetett 

      11748052-15427566  számú számlájára. 

9.7. A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy ha a társult Önkormányzatok  

fizetési  

       határidőnek nem  tesznek  eleget, azonnali beszedési megbízás, inkasszó nyújtható 

be,a  

       fizetési határidő esedékességét követő 15. naptól. 

9.8. A leltárban szereplő egyes vagyontárgyak változatlanul a tag Önkormányzatok  

       tulajdonában maradnak. 

9.9. A Körjegyzőség működése során létrehozandó  vagyon az önkormányzatok  közös  

       tulajdonba kerül. 

9.10.A Körjegyzőség költségvetése terhére vásárolt eszközök beszerzéséhez és egyéb 

        körjegyzőségi pályázatok benyújtásához az „önerőt” az önkormányzatok  

        létszámarányosan fizetik.  

9.11. A Körjegyzőség megszűnése esetén a köztisztviselők  jogviszonyának 

megszűnésével 

         kapcsolatos juttatásokat a települések  lakosságszám arányában biztosítják. 

9.12.A Körjegyzőség megszűnése esetén a zárszámadást követően elfogadott 

pénzmaradvány 

        az Önkormányzatokat a biztosított fenti lakosságszám szerinti előirányzat arányában 

        illeti meg. 

9.13. A Körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a 

polgármesterek 

        együttesen végzik. 

 

10.)A társulási megállapodás időtartama, a megállapodáshoz való csatlakozás, 

abból történő kiválás rendje:  
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10.1. Jelen megállapodás határozatlan időre szól 2012. január 1. napjától.  

 

10.2. A körjegyzőségi megállapodás az Önkormányzatok közös megegyezésével 

bármikor     

         megszüntethető, a Körjegyzőséghez csatlakozni, illetőleg abból kiválni azonban a      

        naptári év első napjával lehet, melyre vonatkozó döntést legalább 6 hónappal 

korábban 

        kell meghozni. 

10.3.A képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy a körjegyzőségi megállapodás 

közös 

        megegyezéssel történő megszüntetése esetén a döntést a megszűnés időpontját 

megelőző  

        6 hónappal korábban meghozzák. 

 

 

III. Záró rendelkezések  

 

 

1. A társulási megállapodás 2012. január 1. napjával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 

Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek  Körjegyzősége, -  2011. február 

11-én kelt - Taliándörögd község Önkormányzata  8/2011.(II.10.), Kapolcs 

község Önkormányzata 3/2011.(II.10.), Vigántpetend község Önkormányzata 

3/2011.(II.10.) számú határozatával elfogadott, valamint  Monostorapáti 

Körjegyzőség fenntartására, működtetésére  vonatkozó 1991. március 28-án kelt 

megállapodások  hatályukat  vesztik.   

 

 

2. A Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselő-

testületek nevében eljáró polgármesterek, mint önkormányzati akarattal 

teljességgel megegyezőt, az Önkormányzatok körjegyzőjével  együtt helyben-

hagyólag saját kezűleg aláírták.  

 

Záradék: 

 

A Megállapodást a Képviselő-testületek alábbi határozataikkal – együttes testületi ülésen 

– 

jóváhagyólag elfogadták: 

Monostorapáti  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2011. (XI.23.) számú 

határozatával, Hegyesd  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2011. (XI.23.) 

számú határozatával, Kapolcs  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 75/2011. 

(XI.23.) számú határozatával, Vigántpetend   Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

54/2011. (XI.23.) számú határozatával. 

 

 

Monostorapáti, 2011. november 28.  
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          Hárshegyi József sk     Stark Sándor sk 

    Monostorapáti község Önkormányzata                 Hegyesd község  Önkormányzata  

              polgármestere                polgármestere 

 

 

 

 

        Márvány Gyuláné sk          Marton Istvánné sk 

    Kapolcs község  Önkormányzata        Vigántpetend község  Önkormányzata  

         polgármestere                          polgármestere 

 

 

 

             Takács Lászlóné sk 

           körjegyző 
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7.sz. függelék 

 

 

ÖNKORM[NYZATI HIRDETŐT[BL[K 
 

 

 

 

 

Faluh{z- Udvar   Kapolcs, Kossuth L. u. 62. 

T{vols{gi buszmeg{lló  Kapolcs, Kossuth L. u.  

Vegyesbolt    Kapolcs, Kossuth L. u. 
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8.sz. függelék 

 

 

 

KAPOLCS KÖZSÉG ÖNKORM[NYZATA 

TISZTSÉGVISELŐINEK ÜGYFÉLFOGAD[SA 
 

 

 

 

Kapolcs község Polg{rmestere fogadóóra időpontja : 

 

 

 minden nap     8  ór{tól 16.00 ór{ig 

 

 

 

 

Az ügyfélfogad{si rendet a Körjegyzőség vonatkoz{s{ban a körjegyző külön 

szab{lyzatban {llapítja meg. 

 

 

 


