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HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2011. (IV.29.)  

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

(A módosításokkal egységes szerkezetben*)  
 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli: 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
Az önkormányzat és jelképei 

1. § 
(1) Az önkormányzat elnevezése: Hőgyész Nagyközség Önkormányzata. 
(2) Székhelye: 7191 Hőgyész, Kossuth L. u. 1. 

 
2. §1 

Az önkormányzat ellátja törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladatokat. 
 

3. § 
   (1)  A település címerét, zászlaját és azok használatának módját külön önkormányzati rendelet2 
szabályozza. 
   (2)  Az önkormányzati kitüntetéseket és azok adományozási rendjét külön önkormányzati 
rendeletek3 szabályozzák. 

 
 

II. FEJEZET 
ELSŐ RÉSZ 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 

A képviselő-testület megalakulás és feloszlatása 
4. § 

(1) A képviselő-testület (a továbbiakban: testület) létszáma hét (7) fő [hat (6) fő megválasztott 
képviselő és a polgármester]. 
(2) A testület alakuló ülését – amelyet a megválasztott polgármester hív össze – a választástól 
számított tizenöt napon belül tartja meg. 
 

5. §4 
(1) A testület megbízatásának lejárta előtt, név szerinti szavazással és minősített többségű     
döntéssel kimondhatja a feloszlását. A feloszlás szabályszerűségére vonatkozó 
kormányhivatali nyilatkozat beszerzését követő három hónapon belüli időpontra időközi 
választást kell kitűzni, amelynek költségeit az önkormányzat viseli. 
(2) A testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, valamint az 
általános választást megelőző év november 30. napját követően. A határidő megállapításakor 
a feloszlásra irányuló kezdeményezés időpontját kell figyelembe venni. 
(3) A testület az új testület megalakulásáig, a polgármester az új polgármester megválasztásig 
ellátja a feladatát, gyakorolja a hatáskörét. 

                                                 
*(A 2017. június 1-én hatályos szöveg) 
1 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
2  A nagyközség címeréről és zászlajának létesítéséről, használatának rendjéről szóló1/1993.(II.1.)  ör. 
3 A „Hőgyész Nagyközség Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásáról szóló 8/1999.(IV.22.)  ör. és a „Hőgyészért 
Emlékérem” kitüntetés alapításáról szóló 3/2004.(I.23.) ör. 
4 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
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A testület működése 

6. § 
 

(1)5 Az önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátja 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat.  
(2)6 A testület önkormányzati rendeletben egyes feladat- és hatásköreit a polgármesterre, bizottságára, 
társulására vagy a jegyzőre átruházhatja. Az átruházott feladatok és hatáskörök jegyzékét az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
 (3)7 Az önkormányzat alaptevékenységi besorolását és kormányzati funkcióit az 1/A. melléklet 
tartalmazza. 
 (4)8 A testület hatásköréből nem ruházható át: 

  a) a rendeletalkotás; 
  b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 
választás, kinevezés, vezetői megbízás; 
  c) helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 
  d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más 
  e) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 
történő kiválás; 
 f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 
g) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
h) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 
j) a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 
k) állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha 
a szolgáltatás a települést is érinti; 
l) a települési képviselő, polgármestert méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással 
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 
m) az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy éven 
át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 
n) a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 
o) területszervezési kezdeményezés; 

amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 
 

7. § 
(1)9 ) A testület – a (2) bekezdésben írt kivétellel – havonta, általában a hónap utolsó pénteki napján 
ülésezik munkaterv szerint, illetve szükség szerint rendkívüli vagy ünnepi ülést tarthat. Az ülésen 
történtekről a polgármester, vagy az általa megbízott személy ad tájékoztatást.  
(2) Július és augusztus hónapokban a testület nem tart munkaterv szerinti ülést. 
(3)  A testület az üléseit éves munkaterv szerint tartja, amelyet saját maga fogad el. 
(4)10 
 

8. § 
(1)  A testület elnöke a polgármester, annak akadályoztatása, vagy az általa adott megbízás alapján az 
alpolgármester, aki összehívja és vezeti a testület ülését. 
 (2)  A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a polgármester és 
az alpolgármester egyidejű, tartós akadályoztatása esetén a testületi ülést a bizottság elnöke hívja össze 
és vezeti le. 
(3)  Össze kell hívni a testületi ülést a képviselők egynegyede (2 fő), a bizottsága vagy a jegyző 
indítványára (rendkívüli ülés). 

                                                 
5 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
6 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
7 Módosított a 8/2014.(XI.27.) ör. 
8 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
9 Módosította a 7/2016.(V.27.) ör. 
10 Hatályon kívül helyezte a 3/2013.(III.1.) ör.  
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(4)  A rendkívüli ülést az indítvány benyújtásától számított nyolc napon belüli időpontra kell 
összehívni. 
 

9. § 
 (1)  A testületi ülésre szóló meghívót – a napirendi javaslattal és az írásos előterjesztésekkel együtt – a 
polgármester a polgármesteri hivatalon keresztül küldeti ki oly módon, hogy a címzettek legalább öt 
nappal – rendkívüli ülés esetén 48 órával – korábban megkapják. 
(2)  A képviselőkön és az állandó – tanácskozási joggal – meghívottakon kívül más meghívottak 
részére a javasolt napirendeket tartalmazó meghívót kell küldeni. 
 (3) Fontos témákban írásos előterjesztést kell készíteni és ahhoz csatolni kell az illetékes bizottság 
véleményét, illetve annak az ülésen való ismertetésére lehetőséget kell adni; ettől csak kivételes 
esetben lehet eltérni.  A fontosság és a kivételesség kérdésében – a jegyző véleményének kikérése után 
– a polgármester dönt. 
 

10. § 
 (1)  Az írásos előterjesztések terjedelme legfeljebb négy gépelt oldal lehet, amelytől eltérést – a 
jegyző véleményének kikérése után – a polgármester engedélyezhet. 
 (2)  A jegyző határozza meg az előterjesztések leadási határidejét, amelyek alaki és tartalmi színvona-
láért az előterjesztő a felelős. Nem megfelelően előkészített előterjesztés esetén – a jegyző 
véleményének kikérése után – a polgármester javasolhatja a testületnek a napirendi pont elhalasztását 
és a megfelelő előkészítésre való visszaadását. 
(3) Az előterjesztésekre vonatkozó részletes szabályokat a 2. melléklet tartalmazza 
 

11. § 
(1)11  A testület ülései nyilvánosak, azok időpontját, helyét és a tervezett fontosabb napirendeket a 
helyi kábeltévén és a hivatal hirdetőtábláján előzetesen közzé kell tenni. 
(2)12 Zárt ülést tart a testület  
a) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi 
büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 
b) az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, annak visszavonása, fegyelmi 
eljárás indítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 
c) zárt ülést rendelhet el a testület a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekeit sértené. 
(3)  A testület a (2) bekezdésben írt esetekben titkos szavazást tarthat. 
(4)13 A zárt ülésen a testület tagjai, a jegyző, az előterjesztő, a jegyzőkönyvvezető, illetve meghívása 
esetén a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett, és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi 
önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyaláskor 
vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, hogy mely esetekben 
kötelező az érintett meghívása. 
(5) Jogszabályi kötelező eseteken kívül elrendelt zárt ülés előtt, annak jogszerűségéről ki kell kérni a 
jegyző véleményét. Amennyiben a jegyző jogszerűségi aggályt jelez, úgy a testület vita nélkül határoz 
annak elfogadásáról. Ha a testület a jegyző jogszerűségi aggálya ellenére zárt ülés tartása mellett dönt, 
úgy a jegyző köteles az eltérő véleményét írásban a testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolni. 
(6) A (2) – (5) bekezdésben foglaltakat a bizottság működésére is megfelelően alkalmazni kell.  
 

12. §14 
Az ülések állandó, tanácskozási jogú meghívottja az illetékes járási hivatal vezetője, vagy annak 
megbízottja. 

A tanácskozás rendje 
13. § 

Az ülés akkor határozatképes, ha azon a képviselők több mint fele, azaz négy fő jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az ülést be kell rekeszteni és nyolc napon belül ismét össze kell 
hívni. Ugyanígy kell eljárni, ha az ülés a képviselő(k) eltávozása miatt válik 
határozatképtelenné. 

                                                 
11 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
12 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
13 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
14 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
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14. § 

(1)  Az ülést – mint levezető elnök – a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén a 8.§ (1) – (2)  
bekezdései szerint kell eljárni. 
(2)  A levezető elnök 
   a) megnyitja, berekeszti, vagy indokolt esetben  félbeszakítja az ülést, illetve szüntet rendel el; 
   b) megállapítja és kimondja a határozatképességet, számba veszi a távollévő képviselőket; 
   c) javaslatot tesz a napirendekre; 
   d) vezeti az ülést, amelynek során megadja, vagy megtagadja a szót, a tárgyra térésre felszólít, 
figyelmeztet, megvonja a szót, intézkedik az ülés zavartalanságának biztosítása iránt; 
   e) megnyitja és berekeszti a vitát; 
    f) szavazást rendel el és – a jegyző segítségével – megállapítja annak eredményét és kimondja az 
elfogadott határozatot. 
(3) Megnevezett napirend tárgyalására az ülést megelőzően legalább nyolc nappal bármelyik képviselő 
a polgármesternél írásban javaslatot tehet. Amennyiben a polgármester a javaslattal nem ért egyet és 
azt a napirendi javaslatnál nem veszi figyelembe, úgy arról az ülés elején a testület dönt. A döntés előtt 
lehetőséget kell adni a képviselőnek a javaslata indokolására. 
(4)  A (3) bekezdésében írt határidő után már csak sürgősségi indítvánnyal lehet élni. 
(5)  Az ülés napirendjének elfogadásáról a testület vita nélkül határoz. 
 

15. § 
 (1)  A napirend tárgyalása során először az előterjesztőnek kell lehetőséget adni a szóbeli 
kiegészítésre. 
 (2)  Ezt követően a képviselők a vita során kérdéseket tehetnek fel, elmondhatják a véleményüket, 
módosító javaslatot tehetnek, amelyre az előterjesztő reagálhat. 
 (3)15 Egy napirendi ponthoz egy esetben és legfeljebb három (3) perc időtartamban lehet hozzászólni, 
amelytől eltérést a levezető elnök különösen indokolt esetben engedélyezhet. 
(4)  A tárgytól eltérő vagy az időkeretet túllépő hozzászólót a levezető elnök figyelmezteti, ennek 
eredménytelensége esetén megvonja tőle a szót. 
 (5)  A levezető elnök saját jogán berekesztheti a vitát, illetve bármelyik képviselő vagy a napirend 
előadója javaslatot tehet annak berekesztésére. A javaslatról a testület vita nélkül határoz. 
 (6)  A vita berekesztése után határozathozatal következik, amelynek során senki szóbeli véleményt 
már nem nyilváníthat. 
 (7)  A határozathozatal során a levezető elnök (szükség esetén a jegyző segítségével) először a 
módosító javaslatokat, majd az így kialakult végleges határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 (8) Ugyanazon az ülésen az egyszer már megtárgyalt és határozattal lezárt ügy ismételt tárgyalásra 
már nem vehető fel. 
 

Személyes megjegyzés 
16. § 

(1) Akit az ülésen megszólítottak vagy általa méltánytalannak tartott megjegyzéssel illettek, arra a 
levezető elnök engedélyével két (2) percben válaszolhat (személyes megjegyzés). 
 (2)  Akinek a levezető elnök nem engedélyezte a hozzászólást, azt három (3) napon belül írásban 
eljuttathatja a véleményét a polgármesternek, aki azt az illetékeshez továbbítja, esetleg a 
jegyzőkönyvhöz mellékeli. 
(3)  Az elkésetten, illetéktelen személytől, névtelenül érkezett, illetve trágár, sértő stb. tartalmú 
személyes megjegyzéssel való foglalkozást a polgármester megtagadja. 
 

A határozathozatal 
17. § 

 (1)  A testület határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, így a határozati javaslat 
elfogadásához (a határozathozatalhoz) a határozatképesen jelenlévő képviselők több mint a felének az 
egyetértő (igen) szavazata szükséges. Ennek hiányában a javaslat elvetettnek tekintendő. 
 (2) Téves szavazás vagy számlálás, illetve más a szavazás eredményét befolyásoló fontos okból – a 
polgármester vagy bármely képviselő javaslatára – a testület egy ízben dönthet a megismételt 
szavazásról. A megismételt szavazás elrendeléséről a testület vita nélkül határoz.  
 (3)16 A határozathozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1 – 2. 
pont] az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a saját, vagy a más képviselővel 

                                                 
15 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
16 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
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szemben tudomására jutott összeférhetetlenséget. A kizárásról a testület vita nélkül határoz, kivéve ha 
a képviselő előre bejelenti, hogy összeférhetetlenség miatt nem kíván szavazni. 
(4) A kizárt vagy a határozathozataltól magát önként távoltartó képviselőt a határozatképesség 
szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

17/A. §17 
(1) Amennyiben a képviselő elmulasztja a személyes érintettségére vonatkozó bejelentési 
kötelezettségét és ezt a testület megállapítja, úgy a következő havi képviselői tiszteletdíját 
egynegyedével csökkenteni kell, amely jogkövetkezmény ismételt kötelezettségszegés esetén 
ismételten alkalmazandó. 
(2) Amennyiben a bejelentés elmulasztása a határozathozatal után kerül megállapításra, úgy a 
képviselő-testület dönt a személyes érintettséggel született határozat érvényben tartásáról. 
 

18. § 
(1) A testület kinevezési, megbízási ügyekben először a jelölt(ek)nek a pályázati feltételeknek való 
megfelelőségéről dönt, az illetékes bizottság véleménye alapján, egyszerű szótöbbséggel. 
(2) A feltételeknek megfelelő jelöltekről alfabetikus sorrendben történik a szavazás. 
(3) Ha a jelölt megkapja a testület minősített többségének a támogatást, akkor nem kell folytatni a 
szavazást. 
(4) Eredménytelen szavazás esetén a két (azonos szavazat esetén több) legtöbb támogatást szerzett 
jelöltről kell ismételten szavazni. 
(5) Ha az ismételt szavazás is eredménytelen lesz, akkor a döntést el kell napolni és a következő 
testületi ülésen kell napirendre venni. 

 
19. § 

(1)18  Minősített többséggel dönt a testület 
a) rendeletalkotás, 
b) szervezetének kialakítása és működésének a meghatározása, továbbá a törvény által a 

       hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 
c) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás 
módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 
d) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

e) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
f)  önkormányzati képviselő kizárásához; 
g) az összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához; 
h) képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez; 

valamint a 11. § (2) bek. c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 
 (2)  Minősített többség: a képviselő-testület több mint a felének (négy főnek) egybehangzó szavazata.  
 (3)19 Név szerint szavaz a testület  
      a) a képviselők egynegyedének (két főnek) indítványára, 
      b) a testület 5.§ szerinti feloszlásának kimondása, továbbá 
      c) bármely ügyben, ha a testület – képviselői javaslatra – minősített többséggel így határoz. 
(4)  Név szerinti szavazás esetén a jegyző alfabetikus sorrendben szólítja a képviselőket, akik "igen", 
"nem" vagy "tartózkodom" kijelentéssel szavaznak. Utolsó előttiként szavaz az alpolgármester, 
utolsónak a polgármester. 
 

20. § 
(1)  Az elfogadott határozatokat évenként kezdődő folyamatos sorszámmal tört évszámmal kell jelölni, 
zárójelben az elfogadás hónapjának római, napjának pedig arab számával. 
(2)  A határozatokról kivonatot kell készíteni és azt a hivatalban kell tárolni, egy példányával pedig az 
érintetteket kell – tértivevénnyel – értesíteni.  
 

Jogszerűségi aggály 
21. § 

(1) Amennyiben a jegyző a határozati javaslat jogszerűségével kapcsolatban jogszerűségi aggályt 
jelez, akkor a testület vita nélkül határoz annak megalapozottságáról. Amennyiben azt 

                                                 
17 Beiktatta a 3/2013.(III.1.), módosította az 5/2013.(III.29.) ör. 
18 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
19 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
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megalapozottnak tartja, úgy a határozati javaslatot módosítja vagy a határozathozatalt elhalasztja, 
illetve megalapozatlanság miatt azt a határozathozatalnál nem veszi figyelembe. 
  (2)  Ha a testület a jogszerűségi aggályt a határozathozatalnál nem vette figyelembe, úgy a 11.§ (5) 
bekezdése szerint kell eljárni. 

A rendeletalkotás 
22. § 

(1)  A testület jogszabályok által központilag nem szabályozott helyi viszonyok rendezésére, továbbá 
jogszabályi felhatalmazás alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendelet alkothat. 
(2)  A rendeletalkotásra a polgármester, a testület bizottsága, bármely képviselő és a jegyző tehet 
javaslatot. Bármely szervezet vagy állampolgár a javaslattevők felé ilyen irányú kezdeményezést tehet.  
(3)  A kezdeményezésről az illetékes bizottság véleményének ismeretében a testület határoz. 
(4)  A javaslatot és a testület által támogatott kezdeményezést – szükség esetén előzetes bizottsági stb. 
egyeztetés után – a jegyző előkészíti, majd az illetékes bizottság elé terjeszti. 
(5)  A bizottság által elfogadott tervezetet a jegyző terjeszti a testület elé. 
(6)  A tervezettel kapcsolatos módosító indítványt a képviselő írásban, legkésőbb a testületi ülés 
megelőző nap tizenkét óráig juttathatja el a jegyző részére, aki egyetértése esetén azt figyelembe veszi 
a tervezet előterjesztésekor, ellenkező esetben – nemleges javaslattal – a testület elé terjeszti döntésre. 
 (7) Az ülésen rendelet-tervezettel kapcsolatban érdemi módosító indítványt előterjeszteni nem lehet, 
kivéve, ha az előterjesztő azzal egyetért, vagy azt maga terjeszti elő. 
(8)  Amennyiben a (6) bekezdése szerint benyújtott, de a jegyző által nem támogatott módosító 
javaslattal a testület egyetért és ezzel a benyújtott tervezet jelentősen módosulna, úgy a jegyző a 
tervezetet visszavonhatja, és annak ismételt átdolgozását vagy bizottsági véleményezését 
kezdeményezheti. 

 
23. § 

(1)  Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. 
(2)  Az önkormányzati rendeletet évenként kezdődő folyamatos sorszámmal tört évszámmal kell 
jelölni, zárójelben a hatálybelépés római számmal jelölt hónapjával és arab számmal jelölt napjával. 
(3) A megalkotott rendeletet ki kell függeszteni a hivatal hirdetőtábláján, illetve a helyi sajtóban fel 
kell hívni rá a figyelmet, megjelölve a róla való tájékozódás lehetőségét. Az elfogadott rendelet két 
nap múlva számít kihirdetettnek. 
 (4) A hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét a hivatal folyamatosan vezeti. Az önkormányzati 
rendeletek hatályos szövegét fel kell tenni az önkormányzat elektronikus honlapjára, amelyet 
negyedévente aktualizálni kell. 

 
A jegyzőkönyv 

24. § 
(1)  A testület ülésén elhangzottakat hangfelvételen kell rögzíteni, majd arról írásos jegyzőkönyvet kell  
készíteni.20  
(2)  A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét és időpontját; 
b) a megjelent és távol maradt képviselők nevét; 
c) a megjelent meghívottak nevét; 
d) a napirend előtti felszólalásokat (interpellációkat, kérdéseket) és az arra adott esetleges  
válaszokat; 
e) az elfogadott napirendet; 
f) napirendi pontonként a napirend címét, előadóját, a fontosabb hozzászólók nevét és a  
hozzászólások lényegét; 
g) a szóban előterjesztett módosító javaslatokat, a róluk tartott szavazás eredményét; 
h) a határozatok számát, szövegét, az elfogadott rendeletek számát, címét, a szavazások  
eredményét; 
i) az elnök intézkedéseit; 
j) az ülésen történt egyéb fontos eseményeket. 

  (3)  A jegyzőkönyvet egy példányban21 kell elkészíteni és mellékletekkel kell ellátni.  
  (4)  A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

a) a meghívó, 
b) a jelenléti ív, 

                                                 
20 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
21 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
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c) az ülésen elfogadott határozatok és rendeletek mutatója, 
d) az írásos előterjesztések, indítványok, kérdések, interpellációk; 
e) a 16. § szerinti hozzászólások és írásos vélemények;  
f) a jegyzőnek a 11.§ (5) bekezdés és 21.§-a szerinti jogszerűségi aggálya, 
g) titkos szavazás(ok) külön jegyzőkönyve, 
h) egyéb fontos írásos dokumentum. 

(3) Bármelyik képviselő vagy a jegyző kifejezett kérésére az írásban benyújtott vagy szóban elmondott 
hozzászólását, véleményét a jegyzőkönyvhöz csatolni, illetve abban szó szerint rögzíteni kell. 
 

25. § 
(1) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik, amelyet a polgármesterrel egyetemben aláír. 
(2)22 A jegyzőkönyvet a jegyző – az ülést követő tizenöt napon belül – szkennelt formában feltölteti a 
törvényességi felügyeleti szerv által működtetett elektronikus tárhelyre, a papír alapú példányát pedig 
az irattárban megőrzi. 
(3)  A polgárok a nyilvános testületi ülésről készült jegyzőkönyvbe a hivatalban, előre egyeztetett 
időpontban és az ezzel megbízott köztisztviselő jelenlétében betekinthetnek, arról az előre közölt 
mértékű költségek megfizetése mellett másolatot kérhetnek. 
 (4) A zárt ülésről készült külön jegyzőkönyvet – a külön törvény szerinti23 közérdekű és a 
közérdekből nyilvános adatok megismerési lehetőségének biztosítása mellett – hivatali titokként kell 
kezelni. 

 
 

MÁSODIK RÉSZ 
AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

 
26. § 

(1) Az önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő) az esküjének megfelelően, a település  
egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választói érdekeit. 
(2)    A képviselők jogai és kötelességei azonosak. 
(3)   A képviselő a Büntető Törvénykönyv alkalmazásban hivatalos személynek minősül. 

 
27. §  

(1)  A képviselő 
a) részt vehet a testület, bizottság döntéseinek előkészítésében, a végrehajtás szervezésében és 

ellenőrzésében; 
b) kezdeményezheti a testületnél a nemzetiségi önkormányzat24, a testület bizottsága és a 

polgármester olyan határozatának felülvizsgálatát, amelyet a testület által átruházott hatáskörében 
hozott;  

c) a testület vagy a polgármester megbízása alapján képviselheti az önkormányzatot; 
d) a közös hivataltól25 igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli 

közreműködést; 
e) közérdekű ügyekben kezdeményezheti a közös hivatal26 intézkedését, amelyre tizenöt napon 

belül érdemi választ kell adni; 
f) javaslatot tehet, interpellálhat, kérdést tehet fel e rendelet szabályai szerint; 
g) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, javasolhatja a bizottság hatáskörébe 

tartozó bármely ügy megtárgyalását. 
   (2)  A képviselő köteles: 
a) részt venni a testület és – bizottsági tagsága esetén – a bizottság munkájában; a közéleti 

szerepléssel járó felelősségre a polgármester felhívhatja a figyelmét, 
b) előzetesen bejelenteni a testületi, bizottsági munkában való akadályoztatását, 

   c) a képviselőként a tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni, 
   d) a vele, vagy a képviselőtársaival szemben fennálló kizárási okot bejelenteni. 
 

                                                 
22 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
23 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
24 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
25 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
26 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
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28. § 
 (1)  A képviselőt a testületi és bizottsági munkában való részvétele miatt a munkáltatója által meg 
nem fizetett jövedelmét – kérelmére – a testület megtéríti, amelynek alapján a képviselő 
társadalombiztosítási ellátásra jogosult. 
 (2)  27 A képviselőket és bizottsági tagokat tevékenységükért havi tiszteletdíj illeti meg, az alábbiak   
         szerint: 
         a) a képviselőnek 12.000 Ft; 
         b) a bizottsági tagnak 70.000 Ft; 
         c) a bizottsági elnöknek 110.000 Ft tiszteletdíj jár 
 (3) 28A (2) bekezdés szerinti tiszteletdíj csak egy jogcímen jár. 
 

28/A. § 
(1) A képviselőt, bizottság elnökét és tagjait (a továbbiakban együtt: képviselő) tiszteletdíj akkor illeti 
 meg, ha az ezen megbízásból eredő feladatait teljesíti: a képviselő-testületi és/vagy bizottsági 
üléseken részt vesz. 
(2)29 Akadályoztatása esetén a képviselő az ülés előtt a közös hivatal titkárságán a távolmaradását 
köteles bejelenteni, majd annak okát nyolc napon belül igazolni. Ezek elmulasztása igazolatlan 
távolmaradásnak minősül. 
Igazolt hiányzásnak minősül, az ülés időpontjára szóló: 

- orvosi igazolás, 
- hatósági, bírósági idézés, 
- közeli hozzátartozó, rokon halálesetével kapcsolatos távollét igazolása, 
- az igazolt közlekedési akadályoztatás (baleset, útlezárás, forgalomelterelés, járat késés vagy    
 kimaradás stb.), 
- éves szabadságolási terv szerinti távollét, 
- egyéb vis maior helyzet. 

 (3) 30Az ülésről igazolatlanul távolmaradó képviselő következő havi tiszteletdíját első esetben 50%-
kal kell csökkenteni, minden további esetben meg kell vonni, amelyről – a polgármester utasítására – a 
jegyző intézkedik. 
 (4) Amennyiben a távolmaradás igazolatlanságát a képviselő vitatja, arról az elmulasztott ülés szerint  
illetékes testület – a bizottság vagy a képviselő-testület – dönt. 
 

A képviselő javaslattételi, kérdezési és 
 interpellálási joga 

29. § 
(1) A képviselő az általa fontosnak tartott témában javaslatot tehet annak testületi megtárgyalására. 
Erről a testület határoz, megjelölve azt, hogy melyik ülésen és kinek az előterjesztésében tűzi 
napirendre a témát. 
(2) A képviselő közérdekű témában kérdést tehet fel vagy interpellációt adhat be legkésőbb az ülés  
megkezdéséig, illetve az ülésen – napirend előtt – jegyzőkönyvbe mondhatja. 
(3) Ha a kérdést, interpellációt legalább öt munkanappal korábban írásban benyújtották, illetve a  
(2) bekezdés esetében, ha a címzett azt vállalja, úgy arra az ülésen érdemi választ kell adni. Később 
benyújtott kérdés vagy interpelláció esetén a címzett tizenöt napon belül írásban köteles válaszolni. 
(4) Az írásbeli válaszról a következő ülésen a testületet tájékoztatni kell. Amennyiben a képviselő az  
interpellációra a testületi ülésen adott választ nem fogadja el, úgy arról a testület vita nélkül határoz. 
Testületi elutasítás esetén a következő ülésen – szükség esetén ismertetve az illetékes bizottság 
véleményét is – az interpellációra érdemi választ kell adni. 
(5) A képviselő által kérdést feltenni, interpellálni a polgármester, a jegyző, más képviselő, vagy azon  
szervezet, intézmény vezetője felé lehet, ahol a fenntartó vagy a (rész)tulajdonos az önkormányzat. 
(6) Bármelyik képviselő javaslatára a testület határozhat arról, hogy a polgármester vagy a jegyző a  
települést, az állampolgárok jelentős részét, illetve az önkormányzatot érintő közérdekű ügyben más 
szervet felvilágosítás, intézkedés végett keressen meg. 
 

Sürgősségi indítvány 
30. § 

(1) Bármelyik képviselő vagy a jegyző javasolhatja indítványa sürgős megtárgyalását, ami írásban, a  
                                                 
27 Módosította és beiktatta a 6/2014.(X.27.) ör. 2014. október 27. napjának 1630 órájától. 
28 Módosította és beiktatta a 6/2014.(X.27.) ör. 2014. október 27. napjának 1630 órájától. 
29 Módosította a 3/2017.(IV.2.) ör. 
30 Módosította a 3/2017.(IV.2.) ör. 
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polgármesternél nyújtható be, legkésőbb az ülés napjának 9. órájáig.31 
(2) A levezető elnök az ülésen a napirend elfogadása előtt ismerteti az indítványt és lehetőséget ad az  
indítványozónak a sürgősség tényének indokolására. Az indítványról a testület vita nélkül határoz. 
(3) A sürgősségi indítvány elfogadása esetén azt a testület besorolja az ülés napirendjébe, elutasítása  
esetén pedig dönt a munkatervbe felvételéről vagy elutasításáról. 
 
 

HARMADIK RÉSZ 
A TESTÜLET BIZOTTSÁGA 

 
31. § 

(1) A testület „Pénzügyi és Általános Bizottság” (továbbiakban: bizottság) elnevezéssel állandó  
bizottságot hoz létre. 
(2) 32A három fős (két képviselőből és egy külső tagból álló) bizottság a testület előkészítő, 
véleményező, javaslattevő és ellenőrzési feladatot ellátó, választott testületi szerve. 
(3) A bizottság elnökét a képviselőkből választja a testület. A bizottság nem képviselő tagja a 
működés megkezdését megelőzően esküt tesz a képviselő-testület előtt. 
(4) 33hatályon kívül 
(5) A bizottság feladat- és hatáskörét, ügyrendjét a 3. melléklet, míg a testület által a bizottságra  
átruházott hatáskörök jegyzékét az 1.  melléklet tartalmazza.  
 

32. § 
(1) A testület egyes döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtására, esetenkénti feladatok  
ellátására albizottságot hozhat létre. 
(2) Az albizottság feladatát, működésének szabályait a létrehozásával egyidejűleg állapítja meg a  
testület. 
 
 

NEGYEDIK RÉSZ 
AZ ÖNKORMÁNYZAT TISZTSÉGVISELŐI34 

 
A polgármester és az alpolgármester 

33. § 
a) A polgármester tagja a testületnek, amely gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 
b) A polgármester megbízatását főállásban látja el, államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati  
szabályok szerint felelős. 
c) A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladat- és hatásköreit a hivatal  
közreműködésével látja el. 
 

34. §35 
(1) A polgármester 

a) a testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt; 
b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a közös önkormányzati hivatal 

feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában; 

c) dönt a jogszabály által hatásköré utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, 
egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a közös 
önkormányzati hivatal ügyintézőjére; 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a testületnek a hivatal belső szervezeti 
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének a 
meghatározására; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; 

                                                 
31 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
 
32 Módosította a 6/2014.(X.27.) ör. 2014. október 27. napjának 1630 órájától. 
33 Hatályon kívül helyezte a 6/2014. (X.27.) ör., hatálytalan 2014. október 27. napjának 1630 órájától. 
34 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
35 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
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g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati 
intézményvezetők tekintetében. 

 (2)  A polgármesternek a testület működésével kapcsolatos feladatai különösen: 
a) a testület elnökeként irányítja annak munkáját, 
b) összehívja és vezeti a testület üléseit, 
c) képviseli a testületet és az önkormányzatot, 
d) a testület üléséről készült jegyzőkönyvet és az önkormányzati rendeletet – a jegyzővel 

együtt – aláírja.” 
 

35. §36 
A polgármester, ha a testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben – a 
testület önfeloszlatásáról szóló döntése kivételével – egy alkalommal kezdeményezheti a döntés 
ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést a döntést követő három napon belül nyújthatja be, a 
testület pedig a benyújtás napját követő tizenöt napon belül dönt. A döntést addig nem lehet 
végrehajtani, míg arról a testület ismételten nem dönt. 
 

36. § 
(1) A testület saját tagjai sorából, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a polgármester  
helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. 
(2) Az alpolgármester feladatait a polgármester irányításával, társadalmi megbízatásban látja el.  
Megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson képviselőnek 
megválasztják, akkor az új testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert települési képviselőnek 
nem választják meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napján megszűnik. 
 

A közös önkormányzati hivatal és a jegyző37 
37. §38 

(1) A testület az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek és a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására – Kalaznó Község Önkormányzatával együtt – „Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal” 
elnevezéssel – hőgyészi székhellyel és kalaznói kirendeltséggel – közös önkormányzati hivatalt (a 
továbbiakban: hivatal) hoz létre. 
(2) A hivatal létrehozásának és működésének feltételeit a két önkormányzat testülete által elfogadott 
megállapodás rögzíti. 
 

38. §39 
(1) A hivatal vezetője a jegyző, akit – pályázati eljárást követően – a közös hivatalt létrehozó 
önkormányzatok polgármesterei – a 37. § (2) bekezdése szerinti megállapodásban (a továbbiakban: 
Megállapodásban) rögzített szavazati aránnyal – neveznek ki, határozatlan időre, aki felett a 
munkáltatói jogokat a székhely település önkormányzatának polgármestere gyakorolja. 
(2) A jegyző 
     a) dönt a jogszabály által a hatáskörébe utalt államigazgatási, illetve a testület és a polgármester 
által átruházott ügyekben; 
     b) a Megállapodásban rögzítettek szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői 
és munkavállalói tekintetében; 
    c) ellátja a Mötv-ben és más jogszabályokban meghatározott feladatokat. 

 
39. § 

(1) A hivatal munkarendje: 
az általános hivatali munkaidő hétfőn, kedden és csütörtökön 7:30 órától 16 óráig, szerdán 7:30 órától 
16:30 óráig, pénteken 7:30 órától 13 óráig tart,  ami magában foglalja a napi 30 perces ebédidőt. 
(2) A jegyző egyes köztisztviselőknek az (1) bekezdésben írtaktól eltérő munkarendet is megállapít- 
hat. 
 

40. § 
(1) A hivatali ügyfélfogadás rendje: 

a) a polgármester hétfőn és szerdán 8-tól 12 óráig,  

                                                 
36 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
37 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
38 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
39 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
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             b) a jegyző hétfőn és szerdán 8 órától 12 óráig tart ügyfélfogadást. 
(2) A hivatal köztisztviselőinek a jegyző határozza meg az ügyfélfogadás rendjét. 
(3) A hivatal – külön testületi határozattal elfogadott – szervezeti és működési szabályzata (ügyrendje) 

e rendelet függeléke. 
 

III. FEJEZET 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATAI 

 
Az önkormányzat társulásai és egyéb feladatellátásai40 

 
      41. §41 

(1) A testület – egyes önkormányzati és egyéb feladat- és hatáskörök hatékonyabb és 
célszerűbb ellátására – a törvényben42 meghatározottak szerint társulásokat hozhat létre és 
tarthat fenn.  
(2) Azon társulások felsorolását melyben az önkormányzat tagként vesz részt a 4. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
42. §43 

A testület a törvényben előírt egyes feladatainak ellátását az alábbiak szerint látja el: 
          a)44 az óvodai oktatást és nevelést a társulási fenntartásban működő Hőgyészi Somvirág Ó- 

voda – Heidjeer Herlitzeblume Kindergarten intézményben; 
    b)45 az alapfokú szociális, és a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat– a DÁM 
Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő – Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok 
Szociális Integrációs Központja által; 
   c) a könyvtári feladatokat az önkormányzat fenntartásában lévő Virág János Nagyközségi 
Könyvtár útján; 
   d) a közművelődési feladatokat a Hőgyészi Művelődésszervező Nonprofit Kft-vel (7191 
Hőgyész, Zrínyi u. 38.) kötött közművelődési szerződés alapján, 
   e) az alapfokú egészségügyi feladatokat vállalkozó fogorvossal és háziorvosokkal kötött 
megállapodás alapján; 
   f)az orvosi ügyeletet az Emergency Service Kft-vel (1138 Budapest, Árva u. 22.) kötött 
megállapodás alapján; 
   g)46 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást külön önkormányzati rendeletekben47 
meghatározottak szerint látja el. 

 
Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai 

43. § 
(1) Az önkormányzat – testületi döntéssel – partnertelepülési kapcsolatot létesített Eckental 

(Németország) önkormányzatával. 
(2) A partnerkapcsolatot szabályozó megállapodás eredeti szövegét az 5.  melléklet tartalmazza. 
 

IV. FEJEZET 
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI 

 
44. §48 

(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az őt megillető vagyoni értékű jogokból áll. 
(2) Az önkormányzatot – a törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazon jogok és 
terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terheli. A tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról a testület rendelkezik. 
(3) Az önkormányzat vagyonáról, az azzal való gazdálkodásról külön önkormányzati rendelet49 
rendelkezik. 

                                                 
40 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
41 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
42 A Mötv. IV. fejezete 
43 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
44 Módosította a 16/2013.(XI.29.) ör. 2013. november 29. napjával. 
45 Módosította a 16/2013.(XI.29.) ör. 2013. november 29. napjával. 
46 Módosította a 16/2013.(XI.29.) ör. 2013. november 29. napjával. 
47 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2013.(XI.29) ör. 2013. november 29. napjától. 
48 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
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Az önkormányzat gazdálkodása és annak ellenőrzése50 

45. §51 
(1) Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és látja el 
a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként 
vállalt feladatait. 
(2) A testület az önkormányzat költségvetését, illetve zárszámadását rendeletben állapítja meg, amely 
megalkotásának szabályait az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei 
tartalmazzák. 
(3) A testület az önkormányzat saját bevételeinek növelése érdekében helyi adókat vezetett be, 
amelyek szabályait külön önkormányzati rendelet52 állapítja meg. 
 

46. § 
(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a közös hivatal53 látja el. E körben: 

a) s PM által előírt időben és módon elkészíti a költségvetési tájékozatót, beszámolót, valamint a 
havi pénzforgalmi információt, amelyeket megküld a Magyar Államkincstár részére, 

b) beszedi az önkormányzat bevételeit, 
c) gondoskodik az intézmény pénzellátásáról, 
d) biztosítja az önkormányzat könyvvitelének szabályszerű vezetését, 
e) biztosítja az önkormányzat vagyonnyilvántartásának vezetését, 
f) elkészíti az éves vagyonleltárt, amelyet csatol az éves költségvetési beszámolóhoz, 
g) gondoskodik az önkormányzat kötelezettségvállalásinak teljesítéséről. 

(2) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi, illetve a külön 
jogszabályban54 meghatározott szervek ellenőrizhetik. 

(3) Az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok55 szerinti folyamatba épített,  
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján 
biztosítja. 
 

47. § 
(1) Az önkormányzat pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerét a jegyző az általa jóváhagyott és  
ezt meghatározó FEUVE szabályzat alapján működteti. 
(2) A FEUVE szabályzatban kerül megállapításra 

a) a szabálytalanságok kezelésének szabályzata, 
b) az ellenőrzési nyomvonal, valamint 
c) az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó részletes előírások. 

 
48. § 

(1) Az önkormányzati belső ellenőrzés működtetéséről a pénzügyminiszter által közzétett módszertani 
útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a jegyző gondoskodik. 
Az önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodik a felügyelt költségvetési szervek 
ellenőrzéséről is. 
 (2) 56  Az belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzatnál és a felügyelt költségvetési szerveinél – 
megállapodás alapján – külső ellenőrző szervezettel látja el. 

 
 

V. FEJEZET 
KAPCSOLATTARTÁS A VÁLASZTÓKKAL 

 
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés 

49. § 
(1) A helyi népszavazáson az vehet részt, aki az önkormányzati választáson választójogosult. 

                                                                                                                                                         
49 A vagyongazdálkodásról szóló 2/2013.(II.1.) ör. 
50 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
51 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
52 A helyi adókról szóló 8/2010. (XII.22.) ör. 
53 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
54 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény. 
55 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete, a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2001.(XII.31.) Korm. rendelet. 
56Módosította a 16/2013.(XI.29.) ör. 2013. november 29. napjával.  
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(2) A helyi népszavazás 
a) akkor érvényes, ha azon a választójogosultak több mint fele szavazott, 
b) akkor eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdés(ek)re 

azonos válasz(oka)t adott. 
(3) A képviselő-testület – az egyéb feltételek megléte esetén – helyi népszavazást köteles kiírni a 

következő ügyekben: 
a) településegyesítés és településegyesítés megszüntetésének a kezdeményezése, 
b) új településalakítás kezdeményezése, 
c) lakott településrész átadás, átvétele, cseréje, 
d) társult képviselő-testület alakítása, közös képviselő-testületből való kiválás. 

(4) A (3) bekezdés a) – b) pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazáson az érintett település, 
településrész választójogosultjai vehetnek részt. 

(5) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el – a (6) bekezdésben írtak kivételével – 
minden olyan ügyben, amelyik a hatáskörébe tartozik. 

(6) Nem rendelhető el helyi népszavazás 
a) a költségvetésről való döntés, 
b) a helyi adónemeket és azok mértékét megállapító rendelet tárgyában, 
c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben,  
valamint a képviselő-testület feloszlásának kimondásáról. 

 
50. § 

(1) Helyi népszavazást – külön jogszabály szerint – a polgármesternél kezdeményezheti 
a) három önkormányzati képviselő, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) helyi társadalmi szervezet vezetősége, 
d) legalább 620 fő hőgyészi választójogosult, illetve az adott településrész 

választójogosultjainak legalább húsz százaléka, 
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti kezdeményezés esetén a képviselő-testület köteles kiírni a 

helyi népszavazást, míg egyéb esetekben a képviselő-testület – a kezdeményezésnek a testületi 
bejelentését követő 30 napon belül – dönt az elrendelésről. 

(3) Helyi népszavazást az aláírásgyűjtés megkezdése előtt, a jegyzővel hitelesített 
mintapéldánnyal megegyező aláírásgyűjtő íveken lehet kezdeményezni, amelyen a 
népszavazásra javasolt kérdés(eke)t úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmű választ 
lehessen adni. 

(4) Az előírásoknak megfelelő aláírásgyűjtő íveket a jegyzői hitelesítést követő 30 napon belül, 
egyszer lehet benyújtani a polgármesternél, aki az aláírások hitelesítése végett azokat 
haladéktalanul átadja a helyi választási bizottságnak. A pótlólag vagy a határidőt követően 
benyújtott aláírások érvénytelenek. 

(5) Az érvényes népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre, míg eredménytelen 
népszavazás esetén a képviselő-testület dönthet a megfogalmazott kérdésekben. 

(6) Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni akkor sem, ha a 
népszavazás eredménytelen volt. 

 
51. § 

(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek 
eldöntése annak a hatáskörébe tartozik. 

(2) Népi kezdeményezés – a helyi népszavazásról szóló szabályok megfelelő alkalmazásával – 
248 fő választójogosult aláírásával a polgármesternek nyújtható be.  

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti hiteles aláírás esetén köteles a kezdeményezett 
témát 30 napon belül megtárgyalni. 

 
A közmeghallgatás 

52. § 
(1) 57A testület az általa megállapított időpontban, előre meghirdetett helyen közmeghallgatást    
 tart,  amelynek határozatképességére, levezetésére stb. a testület működésére vonatkozó   
szabályok az irányadók. 

(2) A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű kérdéseket és javaslatot tehetnek, amelyre vagy azonnal, vagy tizenöt napon58 belül 

                                                 
57 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
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írásban érdemi választ kell adni. Amennyiben a közérdekű javaslattévő a választ nem fogadja 
el, úgy a javaslatot döntésre – bizottsági előkészítés után – a testület elé kell terjeszteni. 

 
Képviselői fogadóórák 

53. § 
(1)  A képviselők előre meghirdetett helyen és időpontban fogadóórát tarthatnak, ahol a településen 
lakó vagy ingatlannal rendelkező állampolgárok közérdekű bejelentéseket, kérdéseket, javaslatokat 
tehetnek. 
(2) Amennyiben a képviselő a kérdésekre, javaslatokra nem tud érdemi választ adni, úgy azt írásban  
továbbítja a polgármesterhez. Ha a javaslattévő a polgármesteri választ nem fogadja el, úgy azt 
döntésre – szükség esetén bizottsági előkészítés után – a testület elé kell terjeszteni. 
 
 

VI. FEJEZET 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK59 

 
54. §60 

 
(1) Hőgyészen a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megválasztott 
települési német nemzetiségi önkormányzat működik. 
(2) A települési önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat számára biztosítja a testületi  
működéshez szükséges feltételeket, oly módon, hogy az éves költségvetésében meghatározott 
összeggel támogatja a nemzetiségi önkormányzatot, illetve térítésmentesen biztosítja a működés tárgyi 
feltételeinek egy részét. 
(3) A fentiek végrehajtásáról a közös hivatal gondoskodik oly módon, hogy a testület erről 
együttműködési megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzattal, amely megállapodás ezen rendelet 
6. mellékletét képezik 

55. §61 
A közös hivatal, mint a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, a külön 
jogszabályok szerint62 ellátja ezen önkormányzatok gazdálkodási feladatait. 
 

VII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
56. § 

(1) Ez a rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 5/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet és annak módosításai, 
továbbá a képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjának megállapításáról szóló 8/2006. 
(X.16.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a hatályát veszti. 
(2) 63 
 
Hőgyész, 2011. április 10. 
 
                      Botta György                                                              Dr. Schutzbach Ferenc 
                        polgármester                                                                  címzetes főjegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésre került. 
Hőgyész, 2011. április 29. 
 
 
               Dr. Schutzbach Ferenc 
                   címzetes főjegyző 

                                                                                                                                                         
58 Módosította a 3/2013.(III.1.) ör. 
59 Módosította a 4/2012.(III.30.) ör. 
60 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
61 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
62 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletei. 
63 Hatályon kívül helyezte a 3/2013.(III.1.) ör. 
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1.  melléklet a 6.§ (2) bekezdéséhez 
 

A képviselő-testület átruházott hatáskörei 
 

A) A Pénzügyi és Általános Bizottságra átruházott testületi hatáskörök 
 

1. 64 
2. Dönt az 1 millió Ft feletti, de a közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beszerzésekről. 
3. Megállapítja: 

3.1 a rendszeres gyermekvédelmi támogatást,  
a) természetben nyújtott ellátást, 

3.2  rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, 
a) pénzbeli ellátás, 
b) természetben nyújtott ellátás, 

3.3 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, 
a) gyermekek napközbeni ellátása esetén a térítési díj-kedvezmény elbírálása, 

3.4 első ízben lakáshoz jutók támogatását (a költségvetési előirányzaton belül), a támogatás 
visszavonását, 

3.5 65 
3.6 a települési támogatások megállapítása66 
3.7 67 
3.8 házi segítségnyújtás megállapítása, 
3.9 szociális étkezés megállapítása, 

4. Előkészíti és dönt a civil szervezetek támogatásáról, 
5. Előkészíti és dönt a „Bursa Hungarica ösztöndíj” pályázatról. 

 
B) A polgármesterre átruházott testületi hatáskörök 

 
 
1. Köztemetés és temetési célú támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő   
             megállapítása 68; 
2. Rendkívüli települési támogatások megállapítása69 
3. Dönt az 100 000 forint70 alatti forgalomképes ingatlanok értékesítéséről; 
4. Dönt az intézmények használatában lévő 100 000 forintot71 meg nem haladó ingóságok 

értékesítéséről; 
5. Megadja az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot; 
6. Engedélyezi az intézmények ingatlanainak és ingóságainak a bérbeadását; 
7. A fedezet megléte esetén kötelezettséget vállalhat a költségvetési rendeletben meghatározott 

mértékben; 
8. A jegyző egyetértésével dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről; 
9. Dönt az 1 000 000 forintot meg nem haladó önkormányzati beszerzésekről; 
10. A külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatási formák keretében foglalkoztatottak 

felett gyakorolja a munkáltató jogokat. 
11. Vis maior helyzetben 1 000 000 forintig dönt a kárelhárításról vagy helyreállításról. 

 
C) Társulásra átruházott hatáskörök72 

                                                 
64 Hatályon kívül helyezte a 16/2013.(XI.29.) ör. 2014. január 1. napjával. 
65 Hatályon kívül helyezte a 16/2013.(XI.29.) ör. 2014. január 1. napjával. 
66 Módosította a 2/2015.(III.1.) ör. 2015. március 1. napjával. 
67 Hatályon kívül helyezte a 2/2015. (III.1.) ör. 2015. március 1. napjával. 
68 Módosította a 9/2015.(X.1.) ör 2015. október 1. napjával. 
69 Módosította a 2/2015.(III.1.) ör 2015. március 1. napjával. 
70 Módosította a 16/2013. (XI.29.) ör. 2014. január 1. napjával. 
71 Módosította a 16/2013. (XI.29.) ör. 2014. január 1. napjával. 
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A Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás73 társulási tanácsára átruházott testületi hatáskörök: 
 
A társulás által fenntartott intézményekkel kapcsolatban átruházza  
a) az intézményvezetők feletti munkáltatói jogok gyakorlását, 
b) a közoktatási intézmények nevelési és pedagógiai programjának, minőségirányítási 

programjának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének jóváhagyását, 
c) a közoktatási intézmény költségvetésének meghatározását,  
d) az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, a tanítási évben az 

iskolában indítható osztályok, napközis csoportok számának meghatározását, továbbá a 
maximális létszámtól való eltérés engedélyezését; 

e) a minőségirányítási programban meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés 
rendszerét, továbbá rendszeresen - ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként 
legalább egy alkalommal - ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének 
törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási 
intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és 
gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket;  
a közoktatási intézmény nevelési és pedagógiai programjában meghatározott feladatok 
végrehajtásának, a pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékelését. 

 
 

1/A.  melléklet a 6. § (3) bekezdéséhez74 
 

Az önkormányzat alaptevékenységi besorolása és kormányzati funkciói 
 

Az önkormányzat alaptevékenységi besorolása: 
- 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 
Az önkormányzat által ellátott kormányzati funkciók: 

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége, 
- 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés, 
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 
- 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények, 
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, 
- 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás, 
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 
- 041236 Országos közfoglalkoztatási program, 
- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram, 
- 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások, 
- 045120 Út, autópálya építése, 
- 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, 
- 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek, 
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása, 
- 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 
- 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése, 
- 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése, 
- 061020 Lakóépület építése, 
- 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás, 
- 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése, 
- 064010 Közvilágítás, 
- 066010 Zöldterület-kezelés, 
- 066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások, 
- 072111 Háziorvosi alapellátás, 
- 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás, 
- 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, 
- 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, 
- 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése, 
- 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása, 
- 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása, 

                                                                                                                                                         
72 Beiktatta a 14/2011.(XII.9.) ör. Hatályos 2011. 12. 09. napjától. 
73 Módosította a 16/2013.(XI.29.) ör. 2014. január 1. napjával. 
74 Módosította a 3/2016.(III.31.) ör. 
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- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 
- 082044 Könyvtári szolgáltatások, 
- 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, 
- 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés, 
- 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás, 
- 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, 
- 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, 
- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés, 
- 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások, 
- 107051 Szociális étkeztetés, 
- 107052 Házi segítségnyújtás. 

 
 

2. melléklet a 10.§ (3) bekezdéséhez 
 

A képviselő-testületi előterjesztés, annak tartalmi és formai szabályai 
 

 
 

I. 
Az előterjesztés 

 
1. Előterjesztés: a rendelet-tervezet, a beszámoló, a 

tájékoztató és a testületi döntést előkészítő egyéb 
iromány. 

2. Az előterjesztések – kivéve a rendelet-tervezetet 
–  
a) tartalmi szempontból 

- döntést (határozathozatalt), vagy 
- tudomásulvétel igénylők, 

b) formai szempontból 
- szóbeliek, vagy 
- írásbeliek lehetnek. 

3. A határozathozatalt igénylő előterjesztés – a 4. 
pontban írtakat kivéve – csak írásbeli lehet. 

4. Kivételesen szóban is elő lehet terjeszteni a hatá-
rozathozatalt igénylő előterjesztést, ha annak – e 
melléklet szabályai szerinti – írásba foglalására 
és előkészítésére nem volt mód, és az 
előterjesztés elhalasztása érdeksérelemmel járna. 

5. Előterjesztést a polgármester illetve a 
megbízottja, a bizottság nevében annak elnöke, a 
jegyző, vagy a testületi munkatervben 
meghatározott személy nyújthat be. 

6. A polgármester indokolt esetben engedélyezheti 
más személy előterjesztését is. 

7. Az előterjesztés formai és tartalmi színvonaláért, 
annak döntésre alkalmasságáért az előterjesztő 
felel. 

8. A jegyző – ha nem előterjesztő – az 
előterjesztéssel kapcsolatos jogszerűségi 
véleményét írásban csatolja, vagy szóban az 
ülésen ismerteti. Amennyiben a jegyző 
jogszerűségi aggályt jelez, úgy az SZMSZ 21. §-
a szerint kell eljárni. 
 
 
 

II. 
A testületi előterjesztések formai és tartalmi 

követelményei, valamint benyújtásának eljárási 
szabályai 

 

A) Az előterjesztések formai követelményei 

 
9. Az előterjesztés A/4-es nagyságban, számítógépen 

11-12-es betűnagysággal készülhet, a lap mindkét 
oldalának felhasználásával és 2-3 cm-es margóval. 
Az előterjesztés első oldalának tetején az azt 

tárgyaló testületi ülés időpontja, a napirend száma, 
az előterjesztés címe, valamint az előadója kerül 
feltüntetésre. 

10. Az előterjesztés terjedelme – a mellékletek nélkül – 
négy oldalnál több nem lehet. A terjedelmi korlátot  
– indokolt esetben – a polgármester előzetes 
egyetértésével lehet túllépni. 

11. A 9. pont szerinti terjedelmi korlát nem vonatkozik a 
   a) a rendelet-tervezetekre, 
   b) koncepciókra, programokra és 
   c) a vizsgálati anyagokra. 
12. Az előterjesztést és mellékleteit tömören, lényegre 

törően kell megfogalmazni. 
13. Az előterjesztést sokszorosítás előtt az előadónak 

(„sk.” jelzés esetén a hitelesítőnek) alá kell írni, 
majd sokszorosítás után lebélyegezni.  
 

 
B) Az előterjesztések tartalmi követelményei 

 
14. 16./ Az előterjesztés címét, előadóját, az anyagot 

előzetesen véleményező bizottságot a testületi 
munkaterv (esetleg az SZMSZ) határozza meg.  

15.  Az előterjesztés általában két részből áll: 
a) az előzmények ismertetéséből, helyzetelemzésből 
és a javasolt döntés indokolásából, 
b) határozati javaslatból. 

16. Tájékoztató tartalmú előterjesztés kötelezően nem 
tartalmaz határozati javaslatot, esetleg a 
tudomásulvételre utalást. 

17.   Az előterjesztés 15. a) pontban írt részének 
tartalma:  
a) utalás arra, hogy korábban foglakozott-e a testület 
a témával, hozott-e határozatot és hogyan történt 
meg annak a végrehajtása, 
b) tájékoztatást kell adni a tárgyban fontos 
jogszabályok előírásairól, 
c) elemezni és értékelni kell a tárgyban fontos és a 
döntés szempontjából jelentős tényeket, 
összefüggéseket, felsorakoztatni a döntéshez fontos 
érveket, ki kell térni a lehetséges következményekre, 
várható hatásokra, 
d) utalni kell az előkészítés során végzett 
összehangoló munkára, a közreműködőkre és azok 
véleményére, álláspontjára, 
e) indokolni kell a határozati javaslatot, figyelemmel 
a már elfogadott koncepciókkal, tervekkel, 
programokkal való összhangra. 

18. Az előterjesztés 15. b) pontban írt részének tartalma: 
a) a határozati javaslat elején kerüljön megjelölésre 
a döntéshozó, az esetleges javaslattevő, 
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véleményező, egyetértő, valamint az esetleges 
jogszabályhelyek, amelyekre a döntés alapul,  
b) szabatosan, pontosan és tömören, de konkrétan 
kerüljön megfogalmazásra az elérendő cél, 
c) eltérő tartalom esetén külön-külön pontokban kell 
meghatározni a feladatokat, 
d) indokoltság esetén utalni kell a korábbi 
határozatok módosítására, kiegészítésére vagy 
hatályon kívül helyezésére, 
e) amennyiben több döntési alternatíva is felmerül, 
úgy ezeknek megfelelően kell kidolgozni a 
határozati javaslatot, 
f) a határozat tartalmazza a végrehajtási határidőt, 
több feladat esetén feladatonként (pontonként), 
valamint a végrehajtásért, esetleg a testületnek való 
beszámolásért, tájékoztatásért felelős megjelölését. 
g) a döntéshozatal helyét, idejét és az előterjesztő 
aláírását. 

19. A határozat végrehajtásért felelősként a 
polgármestert, bizottsági elnököt, a jegyzőt, 
önkormányzati intézmény vagy gazdasági társaság 
vezetőjét lehet megjelölni. 

20. Szóbeli előterjesztés esetén a határozati javaslatot 
előre, vagy az ülésen írásba kell foglalni, a fenti 
szabályokra figyelemmel. 
 
C) Az előterjesztés benyújtásának szabályai 
 

21. A testületi előterjesztést a munkatervben 
meghatározott előadó, amennyiben a tárgyalandó 

téma nem szerepel a munkatervben, úgy 
önkormányzati ügyben a polgármester, egyéb 
ügyben a jegyző által meghatározott személy készíti 
el. 

22. Az előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy 
annak bizottsági, majd testületi ülésre való 
kiküldése (sokszorosítása stb.) az SZMSZ 
szabályai szerint biztosítható legyen. 

23. Külső (nem önkormányzati) szerv előterjesztése 
esetén a jelen szabályozásban foglaltakat érte-
lemszerűen kell alkalmazni azzal, hogy a jegyző 
a külső szerv vezetőjét (képviselőjét) 
tájékoztatja az alapvető tartalmi, formai 
követelményekről. 

 
 

III. 
A határozatok végrehajtásának rendje 

 
24. A testületi határozatokat az azokban felelősként 

megjelölt személy, a meghatározott határidőre 
köteles végrehajtani, illetve végrehajtatni. 

25. A határozatok végrehajtásáról a maghatározott 
határidőben, ennek hiányában a végrehajtási 
határidőt követő munkaterv szerinti testületi ülésen 
be kell számolni a képviselő-testületnek. 
 
 

 
 

 

3. melléklet a 31. § (5) bekezdéséhez 
 

A Pénzügyi és Általános Bizottság feladat- és hatáskörei, ügyrendje 
 

I. 
A BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS FELADATKÖRE 

 
1. Ellátja a képviselő-testület által átruházott egyes hatásköröket. 
2. Önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján hatósági jogkört gyakorol. 
3. Véleményezési jogot gyakorol az önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlása kapcsán. 
4. Ellátja mindazon feladatokat, amelyet a képviselő-testület számára meghatároz.  

 
A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatai: 
5. Előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi, ellenőrzi azok végrehajtását. 
6. Előkészíti és véleményezi a rendelet- és előterjesztés-tervezeteket. 
7. Dönt a bizottsági tag döntéshozatalból való kizárásáról. 
8. Feladatkörében ellenőrzi a hivatalnak a képviselő-testületi döntések előkészítésére, illetve 

végrehajtására irányuló munkáját. 
9. Kezdeményezheti a polgármester illetve a képviselő-testület intézkedését, ha a hivatal 

tevékenységével kapcsolatban, az önkormányzati érdekek sérelme vagy a polgármester 
tevékenysége miatt szükségesnek ítéli. 

 
II. 

A BIZOTTSÁG FŐBB FELADATAI 
 

1. Részt vesz a település egészségügyi, oktatási, községrendezési, az önkormányzat vállalkozási, 
vagyongazdálkodási és annak hasznosításával kapcsolatos koncepció kialakításában. 

2. Jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, a hivatal tevékenységének figyelemmel kísérése, 
ellenőrzése. 

3. Testületi előterjesztések előkészítése, benyújtása, véleményezése. 
4. Önkormányzati rendelet-tervezet előzetes véleményezése. 
5. Javaslattétel a képviselő-testület éves munkatervére. 
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III. 

A BIZOTTSÁG RÉSZLETES FELADATAI 
 

1. Költségvetési vagyongazdálkodási feladatai: 
- Ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, 
- Véleményezi a költségvetési beszámolókat, az éves költségvetési terveket, azok 

végrehajtását, 
- Véleményezi a helyi adókkal kapcsolatos tevékenységet, 
- Véleményezi a pénzügyi kihatással járó képviselő-testületi előterjesztéseket, 
- Ellenőrzi az önkormányzat vagyonával való gazdálkodását, 
- Véleményezi gazdasági társaság alapítását, ez abba történő belépést és kilépést, annak 

megszüntetését. 
- Véleményezi intézmény alapítását, átalakítását, megszüntetését. 
- Véleményezi hitel felvételét. 
- Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját és költségvetését. 
- Javaslatot tesz a vagyon hasznosítására, a tulajdonosi jogok gyakorlásának formájára, 

eszközeire. 
- Véleményezi az önkormányzat által megkötendő szerződések, megállapodások tervezeteit. 
- Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, más célú 

hasznosítását. 
2. Szociális és egészségügyi feladatai: 

- Figyelemmel kíséri a település egészségügyi ellátottságát, a közegészségügy helyzetét, a 
háziorvosi, fogorvosi és ügyeleti szolgálat működését, szükség esetén jelzéssel él a 
polgármester vagy a képviselő-testület felé. 

- Figyelemmel kíséri az egészségügyi intézmények működését, a fejlesztés lehetőségét és 
szükség esetén javaslatot tesz, 

- Véleményezi az egészségügyi ágazat költségvetését, az itt alkalmazottak kinevezését, 
3. Oktatási, közművelődési, sport és idegenforgalmi feladatai: 

- Figyelemmel kíséri az oktatási-nevelési intézmények működését, szükség esetén jelzéssel 
él a polgármester vagy a képviselő-testület felé. 

- Véleményt nyilvánít az oktatási pályázatok benyújtása kapcsán. 
- Javaslatot tesz az ágazat költségvetési előirányzatára, véleményezi annak felhasználását. 
- Figyelemmel kíséri a sportintézmények működését, véleményt nyilvánít a hasznosításukat 

illetően. 
- Közreműködik a szabadidősport szervezésében, segíti a diáksportot. 
- Javaslatot tesz a sportcélú költségvetési előirányzatra, véleményezi annak elosztását. 
- Véleményezi utcanevek, közterületek nevének megváltoztatást, emléktáblák, művészeti 

alkotások, közterületi műtárgyak elhelyezését. 
- Javaslatot tesz szakmai pályázatok meghirdetésére, kulturális rendezvények megtartására, 

évfordulók megünneplésére. 
- Személyi kérdésekben véleményt nyilvánít. 
- Javaslatot tesz, véleményezi a kulturális ágazatot érintő költségvetési előirányzatot, 

költségvetési javaslatot. 
4.75 a) Végzi a vagyonnyilatkozatoknak az Mötv. szerinti nyilvántartását és ellenőrzését, 

                    b) Átveszi a képviselők összeférhetetlenség megszüntetéséről szóló nyilatkozatát, vagy        
                     javaslatot tesz az összeférhetetlenség kimondására, 
                    c) Javaslatot tesz a képviselői méltatlanság kimondására. 
 

IV. 
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE (ÜGYRENDJE) 

 
1. A bizottság elnöke képviseli a bizottságot. 
2. A bizottság elnökének feladatai különösen: 

- szervezi a bizottság munkáját, 
- összehívja és vezeti a bizottság üléseit, 

                                                 
75 Beiktatta a 8/2014.(XI.27.) ör. 
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- gondoskodik a bizottság döntéseinek, javaslatainak továbbításáról, 
- javaslatot tesz a bizottsági tagok közti munkamegosztásra, 
- állást foglal a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben. 

3. 76hatályon kívül 
4. A bizottság a képviselő-testületi munkatervhez igazodva működik. 
5. A bizottság ülése nyilvános, zárt ülést a Mötv-ben meghatározott esetekben és módon tarthat. 
6. A bizottsággal kapcsolatos adminisztratív feladatokat (jegyzőkönyvvezetés, sokszorosítás stb.) 

a jegyző által kijelölt köztisztviselő(k) végzi(k). 
7. A határozatképes bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 
8. A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: 

- az ülés idejét, helyét, 
- az ülésen jelenlévők nevét, 
- a bizottság határozatképességét, 
- a tárgyalt napirendeket, 
- a napirendek tárgyalásánál elhangzottak lényegét, 
- a hozott döntést, állásfoglalást és a szavazás arányát, 
- egyéb lényeges dolgokat. 

9. 77A bizottsági jegyzőkönyvvel kapcsolatban a testületi jegyzőkönyvvel azonosan kell eljárni 
[25. § (2) bek. ]. 

 
4.  melléklet a 41. § (5) bekezdéséhez 
 

Az SZMSZ 41. § (5) bekezdése szerinti társulások 
 

1. DÁM Önkormányzati Társulás - Tamási78; 
2. Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás - Hőgyész79; 
3. 80 

 
 
 
5.  melléklet a 43. § (2) bekezdéséhez 
 

Hőgyész-Eckental partnerkapcsolati megállapodás eredeti szövege 
 

„A Hőgyész Nagyközségi Tanács, Tolna megye, Magyarország és Markt Eckentali Községi Tanács, 
Mittelfranken kormányzó-körzet, NSZK határozata alapján Hőgyész Nagyközség Pál Imre tanácselnök úr által 
képviselve és Markt Eckental Georg Hanfling 1. polgármester úr által képviselve ezen okirat aláírásával partneri 
kapcsolatot létesít. 
 
A kapcsolat a Hőgyész és Eckental között meglévő családi és baráti kapcsolatokon alapul és azt a célt szolgálja, 
hogy ezek erősödjenek és mélyüljenek, valamint hogy hasson Magyarország és NSZK kapcsolataira, és 
hozzájáruljon a nemzetközi kapcsolatok javításához. 
 
Az általunk képviselt polgártársaink nevében kinyilatkoztatjuk azt a szilárd szándékunkat, hogy egymás 
tiszteletben tartásával segítsünk Hőgyész és Eckental lakóinak kapcsolatait, kulturális, sport, gazdasági, szociális 
és politikai téren, hogy ezáltal segítsük elő a népek közötti megértést. 
 
Mindenekelőtt az ifjúságot szólítjuk fel, hogy a német és magyar fiatalok közötti kapcsolatokat fejlesszék és 
mélyítsék a kölcsönös megértést. 
 
A két község lakói szövetségei, egyesületei, csoportjai és szervezetei felé felhívással élünk, hogy a 
partnerkapcsolatokban aktívan vegyenek részt és töltsék meg tartalommal. 
 

                                                 
76 Hatályon kívül helyezte a 8/2014.(XI.27.) ör. 
77 Módosította a 8/2014.(XI.27.) ör. 
78 Módosította a 16/2013.(XI.29.) ör. 2014. január 1. napjával. 
79 Módosította a 16/2013.(XI.29.) ör. 2014. január 1. napjával. 
80 Hatályon kívül helyezte a 3/2013.(III.1.) ör. 
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Kívánjuk a Hőgyészi és Eckentali embereknek, hogy békében és szabadságban élhessenek meg sok baráti 
találkozást. 

Eckental, 1990. június 2.                     Hőgyész, 1990. február 17. 
 

Markt Eckental                                     Hőgyész Nagyközség 
 

Georg Hanfling                                             Pál Imre 
    1. polgármester                                            tanácselnök” 

 
6. melléklet az 54. § (3) bekezdéséhez81 
 

A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 
 

I. 
Együttműködési megállapodás 82 

hatályon kívül 
 

 
II. 

Együttműködési megállapodás83  
 

mely létrejött egyrészről 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (7191 Hőgyész Kossuth u.1) adószáma: 15733445-2-
17, törzskönyvi azonosító száma: 733447, képviseli Botta György polgármester) a továbbiakban helyi 
önkormányzat, 
 
másrészről 
a Hőgyészi Német Nemzetiségi Önkormányzat (7191 Hőgyész Kossuth tér 13.), adószáma:16846454-1-17, 
törzskönyvi nyilvántartási száma: 662448, képviseli Homoródi Károlyné elnök) a továbbiakban: nemzetiségi 
önkormányzat, – a   felek együttesen: Szerződő felek – között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Njt.) 80.§ (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 27.§ (2) bekezdése alapján, az alulírt helyen és időben, az alábbi tartalommal: 
 
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználatával, a Njt. 80.§ 
(1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok 
ellátásának, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, 
az információs és adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási 
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat. 
 
A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt: 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 
- a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  
- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.) 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Korm. rendelet 
- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről. 
 
 

I. 
Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 

 
1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havonta igény 

szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához 
szükséges helyiséghasználatot. A helyiség használatához kapcsolódó tárgyi infrastruktúra és 
rezsiköltséget a helyi önkormányzat viseli.  

 

                                                 
81 Beiktatta az 5/2013.(III.29.), módosította a 9/2014.(XII.17.) ör. 
82 Hatályon kívül helyezte a 8/2014.(XI.27.) ör. 
83 Módosította a 9/2014.(XII.17.) ör. 
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a) biztosítja az önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Ház (7191 Hőgyész Kossuth tér 13.) 
épületében 1 db irodahelyiség kizárólagos, valamint a mellékhelyiségek (folyosó, WC) térítésmentes 
használatát; 

 
b) helyiség biztosításával segíti a nemzetiségi rendezvények megtartását, évente egy   alkalommal 
térítésmentesen biztosítja a Művelődési Ház nagytermének használatát; 

 
           c) biztosítja a Hunyadi János Tagiskola (439 hrsz-u) épületében 5 db helyiség kizárólagos és térítésmentes 

használatát a Német Nemzetiségi Gyűjtemény Tájháza – Schwäbische Sammlung Hedjeβ (a 
továbbiakban: Tájház) működtetése céljából. Viseli az ezen helyiségek üzemeltetéséből adódó 
közüzemi (víz, gáz, villany) költségeket, valamint az épület állagmegóvásának, külső tatarozásának 
költségeit; 

 
d) kiemelt figyelmet fordít a rendeleti szabályozás során, a személyi ügyekben, nemzetiségi képzési és 
kulturális ügyekben a nemzetiségi önkormányzat egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogának 
érvényesítésére; 
 
e) a helyi önkormányzat vállalja, hogy a nemzetiségi önkormányzat működésének, döntéseinek 
megismertetésére igény szerint lehetőséget biztosít a Hőgyészi Magazin című lapban. 

 
2. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata a Közös Hivatala (a továbbiakban. Közös Hivatal) útján biztosítja a 
nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, 
melynek keretében a Polgármesteri Hivatal ellátja: 
 

a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat (meghívók, 
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek 
elkészítése, postázása); 
 
b) a testület és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a döntéshozatalhoz 
szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat; 
 
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 
feladatokat. 

 
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és tisztségviselők 
telefonhasználata kivételével – a helyi önkormányzat viseli. 
 
4. A jegyző, vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja – a helyi 
önkormányzat megbízásából részt vesz a nemzetiségi önkormányzat ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést 
észlel.  
 
 

 
II. 

A helyi önkormányzat költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendje 
 
5.  
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. hatályon kívül 
 
 

III. 
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, 

határideje 
 
10. A jegyző, vagy az általa megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának 
előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást 
követően - közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével. 
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11. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23.§-ban és az Ávr 
24. és 26-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
12. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell: 

a) a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban; 
b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt 
előirányzatonként részletezve; 
c) a költségvetési egyenleg összegét; 
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási 
maradványának összegét; 
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására 
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti 
tagolásban; 
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 
megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével 
együtt; 
g) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket; 
h) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv, akkor 
annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is 
 

13. A Polgármesteri Hivatal által elkészített költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé. 
 
14. A költségvetési határozat elfogadásának határideje tárgyév március 15. napja. 
 
 
 

IV. 
A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

 
15. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve 
kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz módosítja a költségvetésről szóló határozatát. 
 
 

V. 
Költségvetési információ szolgáltatás rendje 

 
16. A Közös Hivatal az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét 
szabályozó belső szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 
 
 

VI. 
A költségvetési gazdálkodás rendje 

 
17. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása során a Njtv-ben és más jogszabályokban előírt 
összeférhetetlenségi szabályokat be kell tartani. 
 
18. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Közös Hivatal látja 
el. 
 
19. A helyi önkormányzat ellátatja a nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzési feladatait. 
 
20. 
A) A kötelezettségvállalás rendje: 
 

- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása 
során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) 
kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult. 
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- A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre 
álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.  
Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a kiadási 
előirányzatok és az EU forrásból származó pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési 
kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés 
megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett 
jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzése 
után történhet. Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként 100.000 Ft-
ot el nem érő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson 
alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó 
kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás, 
teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell. 

- A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. 
A nyilvántartásnak tartalmazni kell: 
a kötelezettségvállalás azonosító számát, 
a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és keltét, 
a kötelezettségvállaló nevét, 
a kötelezettségvállalás tárgyát, 
a kötelezettségvállalás összegét, 
a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását, 
a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá 
a teljesítési adatokat. 

- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartást a 
jegyző által kijelölt ügyintéző vezeti. A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján 
– haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a 
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került. 

 
B) Az ellenjegyzés: 
 

- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által írásban kijelölt, a Közös Hivatal állományába 
tartozó és a jogszabályban meghatározott képzettséggel és végzettséggel rendelkező köztisztviselő 
írásban jogosult.  

- A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és az ellenjegyzés tényére 
történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy aláírásával kell elvégezni. 

- A kötelezettségvállaló személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy 
 – a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan 
befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 
 – a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, 
– a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

- Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az ellenjegyzésre 
jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót. 

- Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az ellenjegyző 
köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. 

 
C) Az érvényesítés: 
 

- Az érvényesítést a jegyző által megbízott köztisztviselője végzi. 
- A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell 

– az összegszerűséget, 
– a fedezet meglétét és azt, hogy 
– a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr.,  számviteli kormányrendelet, továbbá e megállapodás 
előírásait betartották-e. 

- Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok 
megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagható meg, ha ezt 
követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az Ávr. 54. § (4) 
bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

- Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell 
a megállapított összeget, 
az érvényesítés dátumát és 
az érvényesítő aláírását. 

- Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre. 
 
D) A teljesítés igazolása: 
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- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult kötelezettségvállaló továbbá az 
általa írásban kijelölt személy. 

- A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. 
- A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell 

a kiadások teljesítésének jogosságát, 
a kiadások összegszerűségét, 
ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás estében annak teljesítését. 

- A teljesítésigazolás 
- a számlán „A teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével, 
- a teljesítés igazolásának dátumával, és 
- a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik. 

 
E) Az utalványozás: 
 

- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa 
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 

- Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor.  
- Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés 

teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt 
legalább két nappal megelőzően a Polgármesteri Hivatala pénztári feladatokkal megbízott 
köztisztviselőjének jelzi. 

- Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben 
az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet. 

- A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni: 
az „utalvány” szót, 
a költségvetési évet, 
a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát, 
a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését, 
a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 
a keltezést, valamint az utalványozó aláírását, 
az érvényesítést. 

- A rövidített utalványon – készpénzfizetési mód bizonylaton – az előzőekben felsoroltak közül a számla 
okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. 

 
- Nem kell külön utalványozni: 

a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, 
készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint 
a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 
 a fizetési számla vezetésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások kiadásait, 
az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését, 
a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az építtetői 
fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 

- A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos 
személy nem lehet. 

- Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, 
utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

- Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására 
irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli 
hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

- A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a 
teljesítésigazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a Közös Hivatal nyilvántartást 
vezet. A nyilvántartás vezetéséért költségvetési ügyintéző a felelős 

 
20/A. A gazdálkodással összefüggő adatszolgáltatás eljárási rendjének meghatározása és a dokumentációs 
feladatait ellátó személyek kijelölése a jegyző hatásköre. 
  

VII. 
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 
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21. A helyi nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi önkormányzat fizetési 
számláját a helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél vezeti. 
 
22. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi 
önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe. 
 

 
VIII. 

Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 
 
23. A helyi önkormányzat hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli 
nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 
 
24. Az Ávr-ben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli 
szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi nemzetiségi önkormányzat 
tekintetében a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős. 
 
 

IX. 
Vegyes rendelkezések 

 
25. A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése: 
 
25.1 hatályon kívül 
 
25.2 A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz: 
nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről tárgyév március 15-ig, 
nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról tárgyév szeptember 30-ig, 
nemzetiségi önkormányzat féléves beszámolójáról tárgyév július 31-ig, 
nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal, 
nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás 
felülvizsgálatáról – minden év január 15-ig. 
 
 
 

X. 
Záró rendelkezések 

 
26. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves költségvetési terv 
elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, és az elfogadott költségvetés 
végrehajtása során az együttműködés szabályait kölcsönösen betartják. 
 
27. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízatásának idejére 
kötik, évente január 15. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják. A jegyző a megállapodásra 
vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi 
önkormányzatnak jelzi. A települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség 
esetén határozatával módosíthatja. 
 
28. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük a 2010. december 22. 
napján létrejött, Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete által a 101/2010.(XII.22.) számú, 
valamint Hőgyészi Német Kisebbségi Önkormányzat által az 51/2010.(XI.22.) számú határozatokkal elfogadott 
Együttműködési Megállapodás hatályát veszti. 
 
29. Jelen Együttműködési Megállapodást Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a  
39/2012.(V.31.) számú határozatával, Hőgyészi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 27/2012. (V.29.) számú 
határozatával fogadta el, amelyet 2012. július 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
 
Hőgyész, 2012. július 1. 
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            Botta György                                                            Homoródi Károlyné 
Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának             Hőgyészi  Német Nemzetiségi  Önkormányzat 
                  polgármestere                                                                elnöke  

 
******************** 

 
 
 

Függelék 
 
A Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
(Ügyrendje) 

 
I. 

Általános rendelkezések és azonosító adatok 
 

1. A közös önkormányzati hivatal (a 
továbbiakban: Közös Hivatal) elnevezése: 
Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal. 
Címe: 7191 Hőgyész, Kossuth L. u. 1. 
E-mail címe: titkarsag@hogyesz.hu 

2. A Közös Hivatal kirendeltségének (a 
továbbiakban: Kirendeltség) elnevezése: 
Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal 
Kalaznói Kirendeltsége. 
Címe: 7194 Kalaznó, Fő u. 176. 
E-mail címe: k4331@koznet.hu 
  

3. A Közös Hivatal jelzőszámai: 
-adószáma: 15802970-2-17 
-bankszámlaszáma: 71900089-10011764 
-KSH-száma: 15802970-8411-325-17 
-szakágazati besorolása: 841105 
-törzsszáma: 802970 

3/A. A Közös Hivatal alapító okiratának kelte:  
   2012. november 29., száma: 17-TNY-391- 
   4/2012-802970, az alapítás időpontja 2013.  
   január 1. 
3/B. A Közös Hivatal alaptevékenységét  meg- 
   határozó jogszabály a Magyarország helyi  
   önkormányzatairól szóló 2011. évi       
   CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
4. A Közös Hivatal alapítója – a Mötv. 85.§ 

(1) bekezdése alapján – Hőgyész 
Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete és Kalaznó Község 
Önkormányzati Képviselő-testülete. 

 
II. 

A Közös Hivatal szervezete 
 

5. A Hivatal vezetője a jegyző, aki a közös 
hivatalt létrehozó önkormányzatok 
polgármestereinek irányításával – a 
jogszabályokban meghatározottak szerint – 
vezeti a Hivatalt és ezen ügyrend szerint 
gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös 
Hivatal köztisztviselői tekintetében. 

6. A Közös Hivatal alapító okiratát a 
létrehozó képviselő-testületek a 78/2012.  
(XI.29.) és a 57/2012. (XI.28.) számú 
határozatokkal fogadták el. 

7. A Közös Hivatal – a jogszabályok által 
meghatározott körben – jogi személy, 
amely a létrehozó önkormányzatok által 
megállapított költségvetésből és 
meghatározott létszámmal – önálló 
költségvetési szervként – a 
jogszabályokban megállapított módon 
gazdálkodik. 

7/A. A Közös Hivatal egységes szervezetben    
    működik, az engedélyezett létszáma 11 fő. A  
    hivatal szervezeti ábrája az ügyrend 2.  mel- 
    léklete.  
8. A Hivatal alaptevékenysége: 841105 Helyi 

önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége. 

9. A Közös Hivatal vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

10. A hivatal számlavezető pénzintézete: a 
Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet. 

11. A Közös Hivatal Hőgyész nagyközség és 
Kalaznó község közigazgatási területén 
ellátja 
 a) a jogszabályokban meghatározott 
államigazgatási feladatokat, közreműködik 
a polgármester és a jegyző államigazgatási 
feladatainak az ellátásában; 
b) a képviselő-testület és bizottsága, a 
helyi nemzetiségi önkormányzatok és a 
tisztségviselők működési feltételeinek 
biztosításával, a döntések előkészítésével 
és végrehajtásával; 
c) az önkormányzati költségvetés 
szervekkel kapcsolatos, a jogszabályban 
előírt, valamint a képviselő-testület által 
meghatározott önkormányzati feladatokat. 
 
 

III. 
A Közös Hivatal tisztségviselői 

 
A jegyző 

 
12. A jegyző a Közös Hivatal vezetője, 

szakmailag felelős annak munkájáért. 
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13. Feladata – a jogszabályokban 
meghatározott hatáskörein túlmenően – 
különösen: 

   a) a képviselő-testületek működésével 
kapcsolatban: 
  - előkészí(tte)ti a testületi üléseket, a testületi 
előterjesztéseket és határozati javaslatokat; 
  - előkészíti az önkormányzati rendelet-
tervezeteket; 
  - törvényességi szempontból figyelemmel 
kíséri a testületek és bizottságai, valamint a 
nemzetiségi önkormányzatok munkáját, 
jogszabálysértés esetén jelzéssel, észrevétellel 
él; 
  - gondoskodik a testületi üléseken a 
jegyzőkönyv-vezetésről, döntéseknek az 
érdekeltek részére történő eljuttatásáról; 
  - gondoskodik az önkormányzati rendeletek 
kihirdetéséről, a határozatok végrehajtásáról, 
szervezi a végrehajtás ellenőrzését; 
  b) a bizottságok működésével kapcsolatban: 
   - biztosítja a bizottságok működésének a 
tárgyi feltételeit, 
   - figyelemmel kíséri a bizottságok 
működését, személyesen vagy megbízottja 
útján részt vesz az üléseken; 
   - szakmai, törvényességi kérdésekben 
felvilágosítást ad, segítséget nyújt; 
   c) a tisztségviselők munkájával 
kapcsolatban: 
   - a döntések előkészítését segíti és szervezi 
azok végrehajtását; 
  d) a települési képviselők munkájával 
kapcsolatban: 
   - elősegíti a képviselők jogainak a 
gyakorlását; 
   - a képviselői munka végzéséhez a hivatalon 
keresztül a szükséges személyi, tárgyi és 
ügyviteli segítséget megadja. 

 
IV. 

A Közös Hivatal működése 
 

14. A helyettesítés rendje: 
   a) a jegyzőt az általa megbízott köztisztviselő 
helyettesíti, 
   b) a köztisztviselők helyettesítését a jegyző 
munkaköri leírásokban határozza meg. 
 
15. Az ügyiratkezelés 
   a) a Közös Hivatal ügyiratkezelése 
központosított (a kirendeltségen külön 
történik), az iktatást és ügyiratkezelést 
ügykezelő végzi; 
   b) a hivatali postát az ügykezelő – a 
polgármesternek és az alpolgármesternek szóló 
küldemények kivételével – bontja és 
   - a Hivatalnak szóló postát a jegyzőhöz, 

   - a névre szóló postát pedig a címzetthez 
továbbítja, 
   c) a polgármesternek, alpolgármesternek 
szóló küldeményeket bontatlanul a címzetthez 
továbbítja, 
   d) az ügykezelésre vonatkozó részletes 
előírásokat a Hivatal ügyirat-kezelési 
szabályzata tartalmazza. 
 
16. A pénzügyi-számviteli rend: 
 
A pénzügyi számviteli rendet, a 
kötelezettségvállalást, ellenjegyzést, 
utalványozást és érvényesítés szabályait a 
pénzügyi szabályzatok tartalmazzák. 
 
A pénzügyi- és számviteli rend szabályzatai a 
következők: 

a) pénzkezelési szabályzat 
b) önköltségi szabályzat 
c) kötelezettségvállalás, utalványozás, 

ellenjegyzés, érvényesítés rendjének 
szabályzata, 

d) felesleges vagyontárgyak 
hasznosításának selejtezési szabályzata 

e) bizonylati szabályzat 
f) leltározási és leltárkészítési szabályzat 
g) eszközök és források értékelési 

szabályzata 
h) számlarend 
i) számviteli politika 
j) gazdálkodási ügyrend 
k) FEUVE szabályzat. 

 
A pénzügyi szabályzatok folyamatos (a 
pénzügyi szabályoknak megfelelő 
karbantartásáról a jegyző a gazdálkodási 
ügyintézőkkel közösen gondoskodik.) 
 
16/A. A munkakörökhöz tartozó feladat- és 
hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának 
módját és az ezekhez tartozó felelősségi 
szabályokat a jegyző a munkaköri leírásokban 
határozza meg. 
 
17. A kiadmányozás: 
   a) a polgármester kiadmányozza 
   - a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben 
keletkezett iratokat, 
   - a testület, vagy más szerv elé készülő 
előterjesztéseket, 
   - az önkormányzat, a képviselő-testület 
nevében készült iratokat, megállapodásokat, 
szerződéseket, 
   - egyes iratok, előterjesztések 
kiadmányozását az általa meghatározott 
személyre átruházhatja; 
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   b) a jegyző kiadmányozza a hatáskörébe 
tartozó és a másra át nem ruházott ügyekben 
készült iratokat. A jegyző által átruházott 
kiadmányozást jegyzői utasítás szabályozza. 
 
18. A bélyegzők és használatuk: 
   a) a hivatalban használatos bélyegzők 
számozottak, azokról lenyomat és szám szerint  
a polgármesteri  iroda nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartás szerinti személyek felelősek a 
bélyegzők megőrzéséért és rendeltetésszerű 
használatáért; 
   b) a hivatalos iratokon a hatáskör 
gyakorlójának bélyegzőjét kell használni. 
 
19. A munkarend és az ügyfélfogadás rendje 
az önkormányzatok SZMSZ-ében 
szabályozott. 
20. Egyes munkakörökben (anyakönyvvezető  
stb.) ettől eltérő munkarendet állapíthat meg a 
jegyző. 
21. Túlmunka esetén az ezért járó szabadidőt a  
jegyző biztosítja, illetőleg – amennyiben ez 
nem lehetséges – gondoskodik annak 
megváltásáról; 
22. A munkahelyet elhagyni csak a jegyző  

előzetes engedélyével szabad; 
23. A betegség miatti távolmaradást a  
legrövidebb időn belül jelenteni kell a 
jegyzőnek, jelezve egyúttal a távollét várható 
időtartamát is. 
24. Saját gépjármű hivatalos célú használatát –  
indokolt esetben – a jegyző, a jegyző esetében 
a székhely polgármester engedélyezi és 
igazolja. 
25. Ezen ügyrend 1. melléklete a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó 
köztisztviselői munkakörök listája. 
 
 

V. 
Belső ellenőrzés 

 
25/A. A belső ellenőrzést vállalkozási 
szerződés alapján a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
(2373 Dabas, Tavasz u. 3.) látja el. 
 
26. Ezen ügyrend 2. melléklete a Közös 
Hivatal szervezeti ábrája. 
 

 
 

1. melléklet: 
 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök listája 
 

A vagyonnyilakozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján két (2) évente 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni: 
 

1. a jegyző; 
2. utalványozási joggal felruházott költségvetési ügyintéző(k); 
3. utalványozási joggal felruházott adóügyi ügyintéző(k); 
4. pénztáros; 
5. anyakönyvvezető.  

 
 
2. melléklet 
 
A Közös Hivatal szervezeti ábrája 
 
Polgármester 
/ 
Jegyző 
/ 
közszolgálati tisztviselők 
 
 
          Hőgyész, 2013. február 28.                                       Kalaznó, 2013. március 21. 

 
 
        Botta György  polgármester                                      Máté Ambrus   polgármester 
 

********** 



30 

Az ügyrendet Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a 18/2013.(II.28.) számú, 
Kalaznó Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 6/2013.(III.21.) számú határozatával 
fogadta el. 
 
                                                                                                                 Dr. Schutzbach Ferenc 
                                                                                                                       címzetes főjegyző 

 


