Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/1998.(XII.18.)
rendelete
az
ÖNKORMÁNYZAT
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2000.(VI.28.), a 13/2001.(X.25.), a 8/2002. (XI.4.),
30/2004. (XII.14.), 11/2006.(XII.1.), 6/2007.(VI.1.), 7/2008.(VII.1.), 9/2008. (IX.15.),
13/2008.(XII.1.), 7/2010. (X.14.), 14/2012.(XI.15.) rendelettel.)

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, az 1994.
évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési rendjére (a továbbiakban SZMSZ) a következő
rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§ A Képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban megfogalmazott feladat - és
hatáskörét, a szervezeti és működési előírásokat jelen SZMSZ-ben foglaltak
figyelembevételével kell alkalmazni.
2.§ (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kaposmérő Község Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat).
(2) Az Önkormányzat székhelye: Kaposmérő, Hunyadi u. 13.
(3) A Képviselő-testület és a polgármester bélyegzőjén a Magyar Köztársaság címere
használható.
3.§1 Helyi címer alapítását és használatának rendjét az 5/2004. (V.1.) rendelet szabályozza.
4.§2 Helyi kitűntetések és elismerő címek alapítását és adományozását a 6/2004. (V.1.) rendelet
szabályozza.
II. fejezet
A helyi önkormányzás általános szabályai
Az önkormányzati jogok
5.§ (1) A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok közösségét
illetik meg. A választópolgárok a képviselő-testületbe választott képviselőjük útján és helyi
népszavazáson való részvételükkel gyakorolják ezen jogaikat.
(2) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom
önkormányzati típusú gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi
feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.
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(3) A képviselő-testület a feladat és hatáskörébe tartozó helyi közügyekben szabadon dönt. A
törvény keretei között önállóan szabályozza, egyedi ügyekben szabadon igazgatja a feladat
és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság és
kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. (Ötv. 1. § (3) bek.)
6.§ (1) A helyi önkormányzat - saját felelősségére - vállalkozói tevékenységet folytathat. Ennek
megfelelően:
a.) elsősorban helyi önkormányzati politikával, illetőleg annak eszközeivel, módszereivel
és konkrét formáival - helyi adópolitikával, telek és ingatlan értékesítéssel vállalkozás élén élénkítő, vállalkozás barát környezetet teremt.
b.) másodsorban közvetlenül részt vehet vállalkozásokban. (Ötv. 1. § (6) bek.)
(2) Amennyiben az önkormányzat vállalkozásban vesz részt, ezt megelőzően szakértői
véleményt kér, illetőleg közgazdasági elemzést végez, vagy végeztet, ennek hiányában
napirend nem tárgyalható.
(3) A képviselő-testületet a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom és
gazdaságszervező munkában együttműködhet más önkormányzatokkal. A folyamatos és
rendszeres kapcsolattartás a polgármester, illetve a körjegyző feladata.
(4) A Képviselő-testület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat és hatáskörébe nem
tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. A jogával különösen abban az esetben él, ha
az ügy a település fejlesztésével, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével szorosan
kapcsolatban áll. (Ötv. 2.§ (3) bek.)
(5) A Képviselő-testület ezen ügyekben csak a közvetlenül érintett lakossági réteg,
érdekképviseleti szerv, vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánít véleményt,
illetve tesz kezdeményezést.
III. fejezet
Települési önkormányzat
Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete
7.§ (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. (Ötv. 9. § (1) bek.)
(2) A képviselő-testület ellátja a jogszabályban ráruházott és az önként vállalt feladat és
hatásköröket.
8.§ (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni:
a.) az egészséges ivóvíz ellátásról,
b.) az óvodai nevelésről,
c.) az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
d.) az egészségügyi és szociális alapellátásról,
e.) a közvilágításról,
f.) a helyi közutak, és köztemető fenntartásáról,
g.) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényelüléséről. (Ötv. 8. § (4) bek.)
(2) A Képviselő-testület a kötelezően ellátandó feladatai és hatáskörei tárgyában - szükség
szerint - önkormányzati rendeletet alkot.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat önállóan látja el,
indokolt esetben a feladat ellátására társulást hoz létre.
9.§ (1) A Képviselő-testület a helyi igények, szükségletek alapos mérlegelése után dönthet önként
vállalt önkormányzati feladatok felvállalásáról.
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(2) Az önként vállalt - többlet - feladatok tárgyában a képviselő-testület a költségvetésben, a
gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben - a fedezet biztosításával egyidejűleg - foglal
állást.
10.§ (1) A Képviselő-testület részletes feladat és hatáskörét a Hatásköri Jegyzék, a testület által
átruházott feladat és hatásköröket a SZMSZ 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokba az alapvető
intézményi hálózat létrehozásával és működtetésével szorosan összefüggő hatásköreinek
gyakorlását nem ruházhatja át.
Ennek megfelelően a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik még:
a.) az önkormányzati rendeletalkotás,
b.) az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,
c.) a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás,
d.) a helyi népszavazás kiírása,
e.) az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása,
használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása,
f.) a gazdasági program, költségvetés és a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadása,
g.) a helyi adó megállapítása,
h.) településrendezési terv jóváhagyása,
i.) hitelfelvétel, kötvény kibocsátás, továbbá közösségi célú alapítvány és alapítványi
forrás átvétele és átadása,
j.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás,
k.) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás,
l.) közterület elnevezése, emlékmű állítás,
m.) intézmény alapítása, és vállalkozás céljára gazdasági társaság vagy szövetkezet
alapítása,
n.) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,
o.)felterjesztési jog gyakorlása,
p.)a népi ülnökök megválasztása,
r.) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti,
amit a törvény a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.
(3) A képviselő-testület által átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
(4) A képviselő kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a
polgármesternek - a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott
döntését.
(5)3 A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati
intézményt, vállalatot, más szervezetet alapíthat.
IV. fejezet
A képviselő-testület működése
Képviselő-testület ülései
11.§ (1)4 A képviselő-testület tagjainak száma: 6 fő, a képviselők névsorát az SZMSZ 1. számú
függeléke tartalmazza.
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(2) A képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli, valamint közmeghallgatással
összefüggő ülést tart.
(3) A képviselő-testület a polgármester - akadályoztatása esetén az alpolgármester - hívja
össze.
(4) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatása esetén a legidősebb települési képviselő - korelnök - jogosult a testület
ülésének összehívására és vezetésére.
12.§ A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg. Az alakuló
ülést a polgármester hívja össze és a legidősebb települési képviselő - korelnök - vezeti.
13.§ (1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik.
(2)5 A képviselő-testület – a polgármester írásbeli előterjesztése alapján – évente elfogadja a
képviselő-testület ülésezési ütemtervét (munkatervét).
6
(3)
14.§ A polgármester a képviselő-testület ülését az ülésezési ütemterven (munkaterven) felül
indokolt esetben összehívhatja.
15.§ (1) A képviselő-testület rendkívüli ülését kell összehívni:
a.) a képviselők legalább egynegyedének,
b.) a képviselő-testület állandó, e rendeletben meghatározott bizottságának az indítványára,
c.) a közigazgatási hivatal vezetője,
d.) népi kezdeményezés indítványára.
(2) Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.
(3) A polgármester az indítvány benyújtásától számított 8 napon belül köteles gondoskodni az
ülés összehívásáról.
16.§ (1) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást
tart.
(2) A közmeghallgatással összefüggő ülés összehívására és az ülés lefolytatására az általános
szabályokat az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen a polgármester lehetővé teszi:
a.) a település állandó lakosainak,
b.) a helyben érdekelt szervezeteknek, közérdekű kezdeményezések, javaslatok
előterjesztését.
(4) Közmeghallgatás alapján a képviselő-testület az elhangzott hozzászólásokat értékeli és
kijelöli azt a fórumot (személyt), amely (aki) a közmeghallgatás során elhangzott
felszólalások tartalmát megvizsgálja, s a szükséges intézkedéseket a képviselő-testület előtt
kezdeményezi.
(5) 7A következő évi költségvetés meghatározása és elfogadása tárgyában minden esetben
kötelező közmeghallgatást tartani.
A képviselő-testület összehívásának rendje
17.§. (1) A Képviselő-testület üléseit a 11.§. (2) - (3) bekezdésének megfelelően kell összehívni.
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(2) A Képviselő-testület tagjait, illetőleg a polgármester által tanácskozási joggal
meghívottakat az ülés helyének, időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának
megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.
(3) A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülésének napját megelőző 7 nappal,
rendkívüli ülésre szóló meghívót pedig legalább 24 órával előbb kézbesíteni kell.
89
(4) , Az előterjesztéseket a meghívóval együtt írásban, vagy elektronikus úton kell biztosítani
a képviselő-testület tagjai részére. Halaszthatatlan esetben a polgármester
engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztések, határozati javaslatok testületi ülésen
történő kiosztását.
(5) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról a település lakosságát a Kábel TV-n és az
önkormányzati hirdetőtáblákon a képviselői meghívók kiküldésével egy időben kell
értesíteni.
(6) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét 15 nappal az
ülések előtt az (5). pontban meghatározott módon kell nyilvánosságra hozni.
18.§ (1) A képviselő-testület nyilvános üléseire - tanácskozási joggal - meg kell hívni :
a.) körjegyzőt,
b.) a napirend tárgya szerint illetékes intézmények, szervek vezetőit,
c.) akiknek jelenléte a napirend alapos és körültekintő tárgyalásához elengedhetetlenül
szükséges,
d.) a bizottságokat érintő napirend esetén a bizottság nem képviselő tagjait,
e.10) helyi kisebbségi önkormányzat elnökét;
f.11) akiket a polgármester és a képviselő-testület indokoltnak tart.”
(2) Amennyiben a képviselő-testület olyan napirendi pontot tárgyal, amely érinti az
önkormányzat által - szerződéssel létrehozott - társulást, úgy a társönkormányzat
polgármesterét a testület ülésére meg kell hívni.
19.§ (1) A Képviselő-testület ülése általában nyilvános (Ötv. 12. § (3) bek.).
(2) A Képviselő-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adás,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba
nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, és kitüntetési ügy
tárgyalásakor.(Ötv. 12. § (4) bek. a.) pont).
(3) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el - minősített többségi szavazással - a vagyonával
való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti
érdeket sértene.(Ötv. 12. § (4) bek. b.)pont
(4) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a körjegyző, továbbá meghívása esetén az érintett
és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.
(Ötv. 12. § (5) bek.)
(5) Nyilvános ülésen a hallgatóság a részére kijelölt helyen foglalhat helyet és a tanácskozást
nem zavarhatja.
(6) Ha a hallgatóság az ülést zavarja, a polgármester a rendzavarót az ülésről kiutasíthatja.
(7) A nyilvános ülésen megjelent állampolgároknak tanácskozási joguk nincs, de a
polgármester a képviselő-testület egyetértésével esetenként felszólalási jogot ad.
(8) 12
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(9)13 A nyilvános testületi ülések televíziós közvetítését a képviselő-testület a helyi
műsorszolgáltatóval megállapodás alapján élő egyenes adásban biztosítja.
A képviselő-testületi ülés levezetése
20.§ (1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester
vezeti.
(2) A polgármester és alpolgármester akadályoztatása esetén a legidősebb képviselő látja el az
ülés elnöki teendőit.
(3) A polgármester akadályoztatásának minősül - az adott napirendi pont tárgyalásánál - az is,
ha személyére vonatkozó kizárási ok merül fel. (Ötv. 14. § (2) bek.)
(4) A polgármester ülésvezetői feladatai az alkalmazás sorrendjében:
a.) megállapítja, hogy az ülést az SZMSZ szabályai szerint hívták össze és az ülés
határozatképes-e,
b.) javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére,
c.) 14 javaslatot tesz az ülés napirendjére, amelyről a képviselő-testület vita nélkül
határoz. Lehetőséget biztosít – maximum 2 percben - a képviselőknek napirend előtti
felszólalásra, interpellációra és kérdés feltevésre.
d.) beszámol a lejárt határidejű önkormányzati döntések - rendeletek, határozatok végrehajtásának állásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,
e.) beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
f.) minden előterjesztés felett a napirendek sorrendjében külön-külön nyit vitát,
g.) az írásbeli előterjesztést az előadó a vita előtt szóban kiegészítheti,
h.) az előadóhoz a képviselők, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket intézhetnek,
amelyekre még a vitát megelőzően kell válaszolni,
i.) a felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor, a polgármester azonban
soron kívüli felszólalást is engedélyezhet,
j.) bármelyik képviselő, illetve napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja
a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül
egyszerű szótöbbséggel határoz,
k.) a felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc, ugyanazon napirend keretében az ismételt
felszólalás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a
polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól,
l.) a vita lezárására, hozzászólások időtartamának korlátozására a testület bármely tagja
tehet javaslatot, erről a testület vita nélkül határoz,
m.) a vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra,
n.) a vita lezárása után a határozathozatal előtt a körjegyzőnek szót kell adni,
amennyiben bármely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni,
o.) a polgármester az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati
javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra, úgy, hogy először a vita során elhangzott
módosító és kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében, majd az eredeti
határozati javaslatok felett dönt a testület,
p.) a szavazás eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a döntést,
q.) az ülést a polgármester zárja.
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A tanácskozás rendje
21.§ A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek érdekében:
a.) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz
nem méltó, sértő kifejezéseket használ,
15
b.) rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjához, illetve a képviselőtestület üléséhez méltatlan magatartást tanúsít,
16
c.)
tartós rendzavarás, vagy a vita folyamatos rendjét akadályozó esemény
következtében a polgármester az ülést felfüggesztheti.
Határozatképesség
22.§ (1)17 A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselők több mint
fele - legalább 4 fő - jelen van.
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés
határozatképtelen. Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületi ülést 15 napon belül
ismét össze kell hívni, amely megváltoztatott napirenddel is lefolytatható.
(3) A képviselő köteles részt venni a képviselő-testületi ülésen, valamint annak a bizottságnak
az ülésén, amelynek tagja.
Határozathozatal
23.§ (1) A Képviselő-testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
(2) A javaslat elfogadásához a jelenlevő képviselők több mint a felének igen szavazata
szükséges. (Ötv. 14. § (1) bek.)
(3) Minősített többség szükséges az alábbi ügyekben:
a.) önkormányzati rendelet alkalmazáshoz (Ötv. 10. § a.) pont),
b.) az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához,
továbbá a törvény által hatáskörébe utalt változáshoz, kinevezéshez és megbízáshoz
(Ötv. 10. § b.) pont),
c.) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való
csatlakozáshoz (Ötv. 10. § e.)pont),
d.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozásról (Ötv. 10. § f.) pont),
e.) intézmény alapításhoz (Ötv.10. § g.) pont),
f.) a képviselő döntéshozatalból való kizáráshoz (Ötv. 14. § (2) bek.),
g.) zárt ülés elrendeléséhez (Ötv. 12. § (4) bek. b.) pont),
h.) a Képviselő-testület megbízásának lejárta előtti feloszlatásához (Ötv. 18. § (3) bek.),
i.) a polgármester elleni kereset benyújtásához (Ötv. 33/B. § (1) bek.)
j.) a Képviselő-testület gazdasági programjának, költségvetésének elfogadásához,
módosításához,
k.) hitelfelvételhez, kölcsönhöz,
l.) önkormányzati ingatlan feletti rendelkezés esetén,
m.) községrendezési terv elfogadásához, módosításához,
n.) a Képviselő-testület hatáskörének átruházásához,
o.) közös Képviselő-testület alakításához,
p.) helyi népszavazás kiírásához. (Ötv. 15. § (2) bek.),
q.) kötelezettségvállaláshoz (Ötv. 88. § (2) bekezdés).
15
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(4)
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A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint felének igen
szavazata szükséges.
A szavazás módja

24.§ (1) A Képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással - kézfelemeléssel - hozza. (Ötv.
12. § (6) bek.)
(2) Névszerinti szavazást kell elrendelni, ha:
a.) azt törvény előírja,
b.) egyéb esetben, ha a képviselő-testület egyszerű többségű szavazással elrendeli.
(3) Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást tartani nem lehet.
(4) Névszerinti szavazás indokolt:
a.) az önkormányzati tulajdonról való rendelkezésnél,
b.) hitelfelvételnél, kölcsön adásánál,
c.) a település jogi státusát érintő ügyekben,
d.) kötelezettségvállalásnál.
(5) Névszerinti szavazás esetén a körjegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők
névjegyzékét, a jelen lévők pedig a nevük felolvasásakor igennel, vagy nemmel, illetve
tartózkodom nyilatkozattal szavaznak.
(6) A körjegyző a szavazatokat a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a
szavazás eredményét átadja a polgármesternek, aki azt kihirdeti. A külön hitelesített
névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
(7) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt
ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat.
(8)19 A Képviselő-testület határkörébe tartozó választási, kinevezési, megbízási és kitüntető
cím adományozása ügyében, ha a határozati javaslatban több személy szerepel, a
Képviselő-testület többlépcsős szavazással dönt oly módon, hogy minden képviselő
mindegyik jelöltre szavazhat. Az egyes szavazási fordulókban a legkevesebb szavazatot
kapott személyre a következő szavazási fordulóban nem lehet szavazni. A végszavazás
során a két legtöbb szavazatot kapott személyről a képviselő-testület szavazással dönt.
(9) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével
történik.
(10) A titkos szavazásnál 3 tagú szavazatszedő-bizottság jár el, melyet a polgármester
javaslatára a képviselő-testület választ.
(11) A szavazatszedő bizottság összeszámlálja a szavazatokat, megállapítja a szavazás
eredményét, és ismerteti a képviselő-testülettel.
(12) A képviselő-testület zárt ülésén hozott határozatát is nyilvános ülésen kell kihirdetni.
Kizárás a döntéshozatalból
25.§ (1) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az
ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget a települési képviselő köteles
bejelenteni. (Ötv. 14. § (2) bek.)
(2) A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármelyik települési
képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt.
(3) A kizárásról szóló döntéshez minősített többség szükséges.
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Az előterjesztések
26.§ (1)20 Előterjesztésnek minősül az ülésezési ütemtervbe felvett a képviselő-testület vagy a
képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet és határozat tervezet,
beszámoló és tájékoztató.
(2)21 Az ülésezési ütemterv (munkaterv) szerinti testületi ülésre az előterjesztést írásba kell
benyújtani, rendkívüli testületi ülésre – indokolt esetben – az előterjesztés szóban is
benyújtásra kerülhet.”
Írásbeli előterjesztés szükséges:
a.) rendeletalkotáshoz,
b.) szervezet kialakításához,
c.) helyi népszavazás, népi kezdeményezés kiírásához,
d.) gazdasági program, költségvetés meghatározásához, végrehajtásáról szóló
beszámolóhoz,
c.) településrendezési terv jóváhagyásához,
f.) önkormányzati vállalkozáshoz,
g.) Ptk.- ból eredő jogügylethez,
h.) társulások létrehozásához, csatlakozáshoz, kilépéshez,
i.) intézményalapításhoz, megszüntetéshez, átszervezéshez,
j.) személyi ügyek eldöntéséhez,
k.) e rendelet 13.§.(2) bekezdése szerinti előterjesztésekhez.
l.)22 a 20. § (4) bekezdés d.) és e.) pontjában meghatározott polgármesteri beszámolóhoz
23
(3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt ügyek indokolt esetben – tájékoztatóként max. 5 percben
- szóban is előterjeszthetők, a határozati javaslatot azonban írásban kell benyújtani.
(4) Az írásbeli előterjesztést törvényességi szempontból a körjegyző írásban észrevételezi.
(5) Az előterjesztők köre:
a.) helyi települési képviselő,
b.) bizottságok elnöke,
c.) polgármester, alpolgármester, körjegyző,
d.) helyi társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezetek vezetői, önkormányzati
társulások tagjai.
Interpelláció
27.§ (1)24 A települési képviselő a testületi ülésen - a napirendek tárgyalása előtt - a
polgármestertől, az alpolgármestertől és a bizottságok elnökeitől és a jegyzőtől
önkormányzati ügyében felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen, vagy legkésőbb 15
napon belül írásban érdemi választ kell adni. (Ötv. 19. § (2) bek.)
(2)25 Az interpellációra az (1) bekezdésben meghatározott személyeknek magyarázatadási
kötelezettségük van feladatkörükbe tartozó valamennyi ügyben.
(3) Ha az interpelláció benyújtására az ülés napját megelőzően legalább 2 nappal a
polgármesternél - írásban sor került - úgy arra az ülésen kell érdemi választ adni.
(4) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláció képviselőt saját kérésére be kell
vonni.
20
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(5) A testület részletesebb kivizsgálást is elrendelhet, ezzel megbízhatja a polgármestert, az
alpolgármestert, vagy a bizottság elnökét.
(6) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt, azt
követően, hogy az interpelláló az elfogadásról nyilatkozott.
(7) Amennyiben a testület az adott választ nem fogadja el, az interpelláció tárgyának
kivizsgálását az érintett bizottságra bízza, vagy bizottságot hoz létre a kivizsgálásra.
(8) Az interpellációkról a körjegyző rendszeres és folyamatos nyilvántartást vezet.
Kérdés
28.§ (1) A képviselő a testületi ülésen kérdezési jogával is élhet, mely az önkormányzat hatáskörébe
tartozó szervezeti, működési, döntési, és előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozás.
(2) A kérdésre a megkérdezett a testületi ülésen köteles választ adni, ha a felvetésre nem tud
válaszolni, úgy 15 napon belül írásban köteles válaszát megadni.
Jegyzőkönyv
29.§ (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséről a
körjegyző gondoskodik. (Ötv. 17. § (1) bek.)
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a.) az ülés helyét, időpontját,
b.) az ülésen megjelent és távolmaradt képviselők, valamint a tanácskozási joggal
résztvevők nevét,
c.) az elfogadott napirendet,
d.) napirendi pontként az előadó és a felszólalók nevét, a kérdéseket, a hozzászólások
lényegét,
e.) a határozathozatal módját,
f.) a szavazás eredményét, a határozat szövegét, külön indítványra kisebbségi véleményt,
g.) a polgármester esetleges intézkedéseit,
h.) az elhangzott bejelentéseket, kérdéseket, interpellációkat, az ezekre adott választ és
határozatokat.
(3)26, 27
30.§ (1) A Képviselő-testület jegyzőkönyvét a polgármester és a körjegyző, valamint - 1 fő testületi
tag - jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. (Ötv. 17. § (2) bek.)
(2) A jegyzőkönyv mellékletei:
a.) az ülésre szóló meghívó,
b.) az írásos előterjesztések 1-1 példánya,
c.) jelenléti ív,
d.) névszerinti szavazásról készült névsor.
(3) A jegyzőkönyv eredeti példányát - a mellékletekkel együtt - a körjegyző kezeli, évente
irattárba helyezi.
(4) A választópolgárok - zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület
előterjesztéseibe és üléseinek jegyzőkönyveibe a Körjegyzőségi Hivatalban ügyfélfogadási
időben. (Ötv. 17.§ (3) bek.)
(5) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet a képviselő-testület titkos iratként kezeli.
(6) 28, 29 A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a körjegyző köteles megküldeni a
közigazgatási hivatalnak.
26
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(7) 30 A körjegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek,
ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel. (ÖTV. 36. § (3) bek.)
V. fejezet
Az önkormányzati rendelet alkotása
31.§ (1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati
rendeletet alkot. (Ötv. 16. § (1) bek.)
(2) Rendelet alkotását kezdeményezheti:
a.) helyi települési képviselő,
b.) bizottságok elnöke,
c.) polgármester, alpolgármester, körjegyző,
d.) helyi társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezetek vezetői,
e.) mindazok a központi szervek, amelyeknek az Ötv. értelmében a helyi
önkormányzatokkal kapcsolatos feladataik és hatásköreik vannak,
f.) önkormányzati társulási tanács tagjai.
(3) A kezdeményezés a polgármesternél és a települési képviselőnél nyújtható be amennyiben a rendeletalkotási kezdeményezés a lakosság valamely rétegétől érkezik - a
képviselő-testület dönt a felvetés elfogadásáról. Ha elfogadja úgy rendelkezik az
előkészítés módjáról és határidejéről.
32.§ (1) A rendelet tervezetét általában a Körjegyzőségi Hivatal készíti el a körjegyző irányításával.
(2) A Képviselő-testület az előkészítéssel azonban megbízhatja a tárgy szerint illetékes
bizottságot is, de a Körjegyzőségi Hivatal ez esetben is köteles közreműködni a
munkálatokban.
(3) A polgármester - a körjegyző véleményének meghallgatása után - egyes rendelet
tervezeteket az érdemi vita előtt közmeghallgatásra bocsáthat.
(4) A körjegyző illetve az előkészítésre kötelezett személy a rendelet tervezetet indokolással
együtt a Képviselő-testület elé terjeszti.
(5) 31A Képviselő-testület először a módosító javaslatokról szavaz, majd a rendelet tervezet
egészéről dönt. A rendelet végleges szövegét a körjegyző szerkeszti meg.
(6) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a körjegyző írja alá. (Ötv. 16. § (3) bek.)
Az önkormányzati rendelet kihirdetése
33.§ (1) A Képviselő-testület rendeleteit - határozatait - külön-külön naptári év elejétől kezdődően
folyamatos sorszámmal, évszámmal, hó, nap megjelölésével kell ellátni.
(2) Az önkormányzati rendeletek hivatalos kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláin
történik, melyről a körjegyző gondoskodik.
(3) A rendeletek egy példányát a Községi Könyvtárban kell elhelyezni.
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VI. fejezet
A települési képviselő és képviselő-testület32
34.§ (1) A képviselőt megilletik az Ötv-ben és az SZMSZ-ben foglalt jogok és terhelik a
kötelezettségek.
(2) A képviselő - tevékenysége során - hivatalos személyként jár el.
(3) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve megválasztását követő ülésen az Ötv.32.
§-a szerint esküt tesz. (Ötv. 19. § (1) bek.)
35.§. A települési képviselő főbb jogai:
a.) részt vehet a Képviselő-testület döntésének előkészítésében, végrehajtásának
szervezésében és ellenőrzésében,
b.) kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül a bizottságnak, a
polgármesternek - a Képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyekben
hozott döntését. (Ötv. 19. § (2) bek. c.) pont),
c.) megbízás alapján képviselheti a Képviselő-testületet,
d.) a Képviselő-testület hivatalától képviselői munkájához szükséges tájékoztatást,
ügyviteli közreműködést igényelheti,
e.) bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet,
f.) sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyben - a körjegyző útján - írásban
kezdeményezheti a hivatal intézkedését, a hivatal érintett köztisztviselője erre 15
napon belül köteles írásban érdemi választ adni,
g.) sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyben írásban kezdeményezheti a
polgármester intézkedését, erre a polgármester köteles 15 napon belül írásban
válaszolni,
h.) a képviselő-testület által külön rendeletben megállapított tiszteletdíjra jogosult.
36.§ A települési képviselő főbb kötelezettségei:
a.) olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre a választók
bizalmára,
b.) tevékenyen részt venni az önkormányzati testület munkájában,
c.) felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző
vizsgálatokban,
d.) írásban, vagy szóban előzetesen bejelenteni, ha a Képviselő-testület vagy a bizottság
ülésén, illetve egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,
e.) a tudomására jutott állami, szolgálati és magán titok megőrzése, titoktartási
kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll,
f.) kapcsolatot tartani a lakossággal. A lakosság köréből érkezett hivatalos levelet a
hivatalban iktatásba veteti, és arra 30 napon belül írásban válaszol. A választ is iktatni
kell,
g.)a személyes érintettség bejelentés,
h.)33 a polgármester sorozatos törvényszegő tevékenysége, mulasztása esetén a képviselőtestület eljárást kezdeményezhet.
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A képviselő-testület bizottságai
37.§ (1) A Képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és
ellenőrzése végett állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre.
(2) A képviselő-testület a bizottságokra ruházott döntési jogkörét és az állandó bizottságok
által ellátott hatósági jogkört e rendelet 3. sz. mellékleteként határozza meg.
38.§ A bizottságok feladatai általában:
a.) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése,
b.) a képviselő-testület üléseinek napirendjéhez javaslattétel,
c.) a képviselő-testületi döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése,
d.) a képviselő-testület által a feladatkörükbe utalt előterjesztések elkészítése,
e.) mindazoknak a hatásköröknek a gyakorlása, amelyeket törvény, vagy az
önkormányzat a bizottság hatáskörébe utal.
39.§. (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a képviselők közül kell választani. (Ötv.
24. § (1) bek.)
(2) A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a
bizottság elnöke, tagja.
(3) 34,35 A képviselő-testület 3 tagú Ügyrendi és Jogi Bizottságot, 3 tagú Pénzügyi Bizottságot
hoz létre. A bizottságok tagjainak névsorát az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza.
36
(4) A képviselő-testület 3 tagú Ügyrendi és Jogi Bizottságot hoz létre az alábbi feladatok
ellátására:
a.) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv-ből adódó feladatok (3.§.(4)
bek.).
b.) A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésből adódó feladatok – összeférhetetlenségi eljárás- .
c.) Az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó
tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségéről szóló 2001. évi CII. tv-ből adódó feladatok – vagyonnyilatkozat
kezelés és ellenőrzés -.
A bizottság működése
40.§ (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Távolléte esetén az általa
megbízott bizottsági tag vezeti az ülést. A bizottság szükség szerint ülésezik.
(2) Az elnök köteles összehívni a bizottságot:
a.) a képviselő-testület döntése alapján,
b.) a polgármester indítványára,
c.) a bizottság 2 tagjának indítványára.
(3) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. (Ötv. 23. § (3) bek.)
(4) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy
személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról
az elnök esetén a polgármester bizottsági tag esetén a bizottság dönt. (Ötv. 26. §)
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(5) A bizottság ülése nyilvános - zárt ülésre a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni, - döntéseiről csak a bizottság elnöke adhat tájékoztatást. A bizottság
minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.
(6) A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felszólalások lényegét, a
hozott döntést, valamint - külön indítványra - a kisebbségi véleményeket. A
jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető - körjegyző vagy a megbízottja
- írja alá.
(7) A bizottságok ügyviteli teendőit a Körjegyzőségi Hivatal látja el.
(8) A bizottság munkájába esetenként szakértőt is bevonhat.
(9) A bizottság évenként köteles a képviselő-testületnek tevékenységéről beszámolni.
(10)
A képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottsági ülésen. Javasolhatja a
bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a
legközelebbi ülés elé kell terjeszteni és a tárgyalásra a képviselőt meg kell hívni. (Ötv.
19. § (2) bek. c.) pont)
41.§ A képviselő-testület esetenkénti feladatokra ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az állandó
bizottságok működésére vonatkozó szabályokat e bizottságokra is értelem szerint alkalmazni
kell.
VII. fejezet
A polgármester
42.§ (1) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A
polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt. (Ötv. 32. §)
(2)37 A polgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el.
(3)38.39
43.§ (1)40 A polgármester törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladatait,
hatásköreit a „Helyi Önkormányzatok és szerveik feladat és hatásköri jegyzéke” (BM
hivatalos kiadványa) a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket
pedig az SZMSZ 3.sz. melléklete tartalmazza.
(2) A törvényben vagy törvény1 felhatalmazása alapján kormányrendeletben előírt esetekben
(honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa elhárítási ügyekben) a polgármester részt vesz
az országos államigazgatás feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. (Ötv. 7. §
(2) bek.)
(3) A polgármester gondoskodik arról, hogy a község lakossága a nemzeti és helyi ünnepeket
méltó módon megünnepelhesse.
(4) A polgármester államigazgatási tevékenységét a közszolgálati szabályok szerint felel.
(5) A polgármester felelős az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségéért. (Ötv. 90. § (1)
bek.)
(6)41
44.§ (1) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai különösen:
a.) segíti a képviselők munkáját,
37
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b.) összehívja és vezeti a testület üléseit,
c.) ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon
ügyben egy alkalommal - az ülést követő 3 napon belül - kezdeményezheti a döntés
ismételt megtárgyalását,
d.) képviseli az önkormányzatot,
e.)42 szervezi a településfejlesztést és közszolgáltatásokat, és rendszeresen tájékoztatást
ad a pályázati lehetőségekről.
f.) biztosítja a demokratikus helyi hatalom gyakorlását, a közakarat érvényesülését,
g.) gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezéséről,
támogatja a lakosság önszervező közösségeit,
h.) kapcsolatot tart a helyi pártok és társadalmi szervezetek egyesületek, civil
szerveződések vezetőivel.
(2) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai:
a.) indítványozza a bizottság összehívását,
b.) felfüggeszti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselőtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit,
c.) bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök kizárásról, ha az ügy a
bizottság elnökét, vagy hozzátartozóját személyesen érinti.
(3) A polgármesternek a képviselő-testület hivatalával összefüggő főbb jogosítványai:
a.) A képviselő-testület döntései szerint a saját önkormányzati jogkörében eljárva
irányítja a hivatalt,
b.) a körjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait, az
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában,
c.) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,
d.) a körjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási idejének
meghatározására,
e.) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét,
f.) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat (Ötv. 103. § (1) bek. b.) pont) a körjegyző és
az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
(4) A polgármesternek a lakossággal kapcsolatos főbb feladatai:
a.) hetente 2 alkalommal fogadóórát tart a lakosság részére. Gondoskodik a fogadóórák
idejének közzétételéről, esetleges elmaradásukról előzetesen tájékoztatja a lakosságot
a 17. § (5). pontjában meghatározott módon.
b.) a lakossági bejelentéseket írásban rögzíti, a szükséges intézkedést megteszi és
intézkedéseiről 30 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt,
Az alpolgármester
45.§ (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére - saját tagjai
közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára, egy fő, társadalmi megbízatású - alpolgármestert választ. (Ötv. 34. §)
(2) A polgármestert helyettesítő alpolgármester jogai és kötelezettségei a polgármesterével
azonosak.
(3) A polgármester helyettesítő alpolgármesterre a polgármesterre vonatkozó szabályok
érvényesek.
42
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A körjegyző
és
a körjegyzőség

46.§ (1) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az
önkormányzati döntések végrehajtására, a testületek működésével kapcsolatos
adminisztratív feladatok és a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására a
képviselő-testület - Kaposújlak Község Képviselő-testületével közösen - egységes hivatalt
hoz létre.
(2) A hivatal - önálló költségvetési szerv, jogi személy - elnevezése: Kaposmérő Kaposújlak
Községek Körjegyzősége
(3) A Körjegyzőség székhelye: Kaposmérő, Hunyadi u. 13.
47.§ (1) A Körjegyzőség hivatali létszámát, szervezeti felépítését működésének részletes szabályait,
valamint részletes feladat - és hatásköreit a Körjegyzőséget alapító együttműködési
megállapodás rögzíti.
(2) E megállapodásban kell meghatározni:
a.) a Körjegyzőség elnevezését, címét, jogállását,
b.) a Körjegyzőség létszámát,
c.) belső szervezeti felépítését,
d.) alapvető feladatait, ezen belül az önkormányzatok képviselőtestületeinek
működésével kapcsolatos, valamint a jogszabályokban rögzített államigazgatási
feladatokat (hatásköri jegyzék),
e.) a Körjegyzőség köztisztviselőinek munkarendjét és az ügyfélfogadás rendjét,
f.) a helyettesítés, a kiadmányozás és az utalványozás rendjét,
g.) a körjegyzőnek a hivatal vezetésével kapcsolatos feladatait,
h.) a munkaértekezletek rendjét,
i.) a köztisztviselők munkaköri leírását,
j.) a körjegyzőség fenntartásával kapcsolatos költségek megosztását.
(3)43 A Körjegyzőség ügyrendjét – a polgármesterek véleményének kikérésével – a körjegyző
készíti el és terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testületek együttes ülése elé. Az
ügyrendet az SZMSZ 3. számú függeléke tartalmazza.
48.§ (1) A Körjegyzőséget létrehozó képviselő-testületek együttes ülése - minősített többségű,
külön-külön hozott határozattal - dönt:
a.) a körjegyző kinevezéséről, köztisztviselői jogviszonya megszüntetéséről, fegyelmi és
anyagi felelőssége érvényesítéséről,
b.) a körjegyző javaslatára - a körjegyzőre vonatkozó szabályok szerint - kinevezhet
aljegyzőt a körjegyző helyettesítésére, a körjegyző által meghatározott feladatok
ellátására, (Ötv. 36. § (1) bek. )
c.) a Körjegyzőség ügyrendjének jóváhagyásáról, módosításáról,
d.) a Körjegyzőség működéséről szóló beszámoló elfogadásáról,
e.) a Körjegyzőség költségvetéséről és zárszámadásáról.
(2) A körjegyzővel kapcsolatos - az (1) bek. a.)pontjában fel nem sorolt - egyéb munkáltatói
jogokat a Körjegyzőséget alapító együttműködési megállapodásban szabályozott módon a
polgármesterek gyakorolják.
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(3) A Körjegyzőség működésének ellenőrzése, a feladatok egyeztetése céljából a
polgármesterek és a körjegyző rendszeres megbeszélést tartanak. A megbeszélésen
egyeztetett feladatokat emlékeztetőben rögzítik.
49.§ (1) A körjegyző - az Ötv. 36. § (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően - ellátja:
a.) a körjegyzőségi megállapodás szerint az érintett képviselő-testületek, bizottságok és
képviselők működésével kapcsolatos igazgatási teendőket,
b.) a polgármesterek hatáskörébe utalt államigazgatási döntések előkészítését,
gondoskodik azok végrehajtásáról,
c.) a körjegyző vagy megbízottja köteles a testület és bizottságok ülésein részt venni, és
ott a szükséges tájékoztatást megadni.
d.) 44A körjegyző köteles a képviselő-testület felé jelezni, ha törvényszegés,
kötelességmulasztás történik.
(2) A Községi Körjegyzőségnél a körjegyző a polgármesterek egyetértésével nevezi ki, menti
fel és jutalmazza a hivatal dolgozóit és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A
polgármesterek megállapodhatnak az egyetértési jog gyakorlásáról. Ha nem tudnak
megállapodni, akkor a képviselő-testületek együttes ülése jelöli ki az egyetértési jogot
gyakorló polgármestert. (Ötv. 36. § (4) bek.)
45 46 47
(3) , ,
(4) 48A körjegyzőség a helyi kisebbségi önkormányzat munkáját az alábbiakkal segíti:
a.) jogi segítségnyújtás,
b.) testületi ülések megszervezése, meghívó, előterjesztések, jegyzőkönyv készítése,
c.) költségvetésének, zárszámadásának előkészítése, napi gazdálkodás segítése,
d.) vagyonával való gazdálkodásának segítése,
e.) közreműködés a települési önkormányzat képviselő-testületével, polgármesterével
való kapcsolattartásban,
f.) szükséges adminisztráció elvégzése, technikai háttér biztosítása.

Az önkormányzat társulásai
50.§ (1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb gazdaságosabb és ésszerűbb
megoldása érdekében társulásokban vesz részt. A képviselő-testület elsősorban a Megyei
Közgyűléssel, más települések képviselő-testületeivel, gazdasági szolgáltató
szervezetekkel, közszolgáltatásokat nyújtó intézményekkel alakít társulásokat.
(2) A képviselő-testület a rendelkezésére álló - szellemi és anyagi - eszközökkel támogatja a
választó polgárok olyan öntevékeny társulásait, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a
helyi önkormányzati feladatok - közügyek - megoldására irányulnak.
(3) A társulások célja és rendeltetése:
a.) tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése,
b.) lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek
összehangolása,
c.) a lakosság közügyek intézésébe való bevonása, a jogi felvilágosító munkával
kapcsolatos tapasztalatok, módszerek megvitatása.
(4) A koordináció főbb módszerei:
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a.) a polgármester, alpolgármester, körjegyző, kölcsönös meghívása az egymást érintő
napirendek megtárgyalásához,
b.) testületi ülések együttes tartása,
c.) közös ideiglenes bizottság szervezése, meghatározott közös érdekű feladat ellátására,
d.) a képviselő-testület és bizottsági ülésezési ütemtervek kölcsönös megküldése.
(5) A társulások létrehozását, szervezeti és működési rendjét rögzítő együttműködési
megállapodások az SZMSZ függelékét képezik.
51.§ (1) A képviselő-testület szükség szerint egyes államigazgatási hatósági ügyfajták szakszerű
intézésére hatósági társulásokban vehet részt. (Ötv. 42. § (1) - (3) bek.)
(2) A hatósági igazgatósági társulás írásbeli megállapodás alapján jön létre, amelyben az Ötvben rögzítetteken túl rendezni kell a megállapodásban foglaltak végrehajtásával összefüggő
szabályokat is.
(3) A társulásban végzett ügyintézés tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatni kell - a
körjegyző által készített előterjesztéssel - a képviselő testületet.
(4) 49 A társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell küldeni a
közigazgatási hivatalnak.
VIII. Fejezet
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés
52.§50 A helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit és eljárási rendjét az önkormányzat
4/2004.(V.1.) rendelete szabályozza.
VIII/A fejezet51,52
Helyi nemzetiségi önkormányzat
52/A. §
A helyi nemzetiségi53 önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörben határozza meg szervezeti
és működési rendjét.
52/B. §
(1) Ha a helyi nemzetiségi54 önkormányzat jogainak gyakorlásához a képviselő-testület döntése
szüksége, a helyi kisebbségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a képviselő-testület
köteles a következő ülésen napirendre tűzni.
(2) A képviselő-testület külön jogszabályban szabályozott körben önkormányzati rendeletet csak a
helyi nemzetiségi55 önkormányzat egyetértésével gyakorolhat.
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Módosította a 13/2008.(XII.1.) rendelet 1. § (2) bek. Hatályos 2008. december 1. napjától.
Módosította a 11/2006.(XII.1.) rendelet 7. § (1) bek. Hatályos 2006. december 1. napjától.
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Beiktatta a 11/2006.(XII.1.) rendelet 6. §-a. Hatályos 2006. december 1. napjától.
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Módosította a 14/2012.(XI.15.) rendelet 2. § (1) bek. Hatályos 2012. november 16. napjától.
53
Módosította a 14/2012.(XI.15.) rendelet 2. § (2) bek. Hatályos 2012. november 16. napjától.
54
Módosította a 14/2012.(XI.15.) rendelet 2. § (3) bek. Hatályos 2012. november 16. napjától.
55
Módosította a 14/2012.(XI.15.) rendelet 2. § (4) bek. Hatályos 2012. november 16. napjától.
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52/C. §56
(1) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg a helyi nemzetiségi
önkormányzatnak a működéséhez biztosított hozzájárulást.
(2) A képviselő-testület biztosítja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület működéséhez a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő Kaposmérő, Rákóczi u. 41/A. szám alatti épületben (Faluház) a
helyiséghasználatot, az ehhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat az Njtv. (80. § (2)
bekezdésben foglaltak szerint. A helyi önkormányzat a tárgyévi költségvetésében biztosítja a
helyiséghasználattal kapcsolatos költségeket (fűtés, világítás, vízhasználat).
(3) A körjegyzőség a körjegyző irányításával ellátja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület
működésével kapcsolatos adminisztratív teendőket (meghívók, képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyveinek, fontosabb pályázatok elkészítése), valamint a postai, továbbá a sokszorosítási
feladatokat. A helyi önkormányzat a megállapodásban foglalt feltételeket kizárólag a nemzetiségi
önkormányzat helyi feladatainak ellátásához biztosítja.
(4) A helyi nemzetiségi önkormányzat saját hatáskörében az önkormányzat rendeletében foglalt keretek
között határozza meg:
a) az önkormányzat vagyonán belül a részére elkülönített vagyon használatát,
b) költségvetését, zárszámadását, a képviselő-testület által rendelkezésre bocsátott források
felhasználását.

IX. fejezet
Az önkormányzat gazdasági alapja
Az önkormányzat vagyona
53.§

(1)57 Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb
rendelkezéseket a 9/2004. (V.1.) rendelet határozza meg.
(2) Az önkormányzat törzsvagyona - forgalomképtelen -, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon és forgalomképes vagyon - tételes listáját a vagyonrendelet melléklete
tartalmazza.
(3) Az önkormányzat különböző gazdasági vállalkozásokban vehet részt.
(4) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról évente közmeghallgatáson - köteles tájékoztatni a lakosságot.
Az önkormányzat költségvetése

54.§.58 (1) A képviselő-testület a költségvetést önkormányzati rendeletben határozza meg. A
költségvetés összeállításának részletes szabályait az Államháztartásról szóló törvény, a
finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a költségvetési törvény
határozza meg. (Ötv. 91. § (2) bek.)
(2) A körjegyző által készített következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a
polgármester november 30.-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. (Áht. 70. §)
(3) A polgármester a költségvetési koncepcióval együtt benyújtja azokat a rendelet
tervezetek is ( adók, bérleti, szolgáltatási díjak ) amelyek a költségvetési tervezést
megalapozzák.
(4) A költségvetési tervezetet ( koncepció ) a Kormány által rendelkezésre bocsátott
költségvetési irányelvek és az önkormányzati pénzügyi szabályozás előzetes
elgondolásai figyelembe vételével kell összeállítani. (Áht. 68. § (1) bek.)
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Módosította a 14/2012.(XI.15.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. november 16. napjától.
Módosította a 11/2006.(XII.1.) rendelet 7. § (2) bek. Hatályos 2006. december 1. napjától.
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Módosította a 7/2000.(VI.28.) Önk. sz. rendelet
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(5) A körjegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig
nyújtja be a képviselő-testületnek (Áht. 71. § (1) bek.)
(6) A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú
bevételeket és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a személyi jellegű
kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak
pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet,
illetve az önkormányzat által kijelölt felhalmozások ( beruházások, felújítások és az
egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások ) előirányzatait.
A költségvetési rendeletnek mindezt az önkormányzatra és költségvetési szerveire
elkülönítettem és összesítve is tartalmaznia kell. (Áht. 60. § (1) bek.
(7) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános és céltartalék
előirányzatok. (Áht. 73. § (1) bek.)
(8) A polgármester a képviselő-testület által megtárgyalt rendelet tervezetet – SzMSz 16. §
(5) bekezdés – közmeghallgatásra bocsátja. A közmeghallgatást követően a képviselőtestület dönt a költségvetési rendeletről.
(9) A pénzügyi bizottság az önkormányzatnál és intézményeinél véleményezi az éves
költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét.
(Ötv. 92. § (3) bek. a.) pont.)
(10.) Kaposmérő Bárdudvarnok Kaposújlak községek Közoktatási Intézményi Társulási
Tanácsa a (3) – (6), (9) bekezdésben foglalt képviselő-testületi döntés előtt megtárgyalja
az általános iskola és napköziotthonos óvoda költségvetési beszámoló és zárszámadási
tervezetét.
Az önkormányzat gazdálkodása és gazdálkodásának ellenőrzése
55.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás operatív feladatait a Körjegyzőség látja el. E körben
különösen:
a.)59 A Pénzügyminisztérium által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési
tájékoztatót, a beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt és ezeket
megküldi a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére.
b.) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,
c.) gondoskodik a címzett és céltámogatások igényléséről, a finanszírozási
megállapodások megkötéséről,
d.) gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények
pénzellátásáról, és ellenőrzi a jogszabályszerű gazdálkodásukat,
e.) biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének
szabályszerű vezetését, - PM által meghatározottak szerint - kialakítja a saját, valamint
az intézmények könyvvitelének számlarendjét,
f.) biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának számítógépes nyilvántartását,
g.) elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, és azt csatolja az éves költségvetési
beszámolóhoz,
h.) gondoskodik - a számlavezető pénzintézeten keresztül - az önkormányzat
tartozásainak kiegyenlítéséről, az intézmények költségvetési támogatásának
kiutalásáról.
(2) Az önkormányzat által létesített és fenntartott önállóan gazdálkodó intézmények a
kiadásaikra biztosított pénzeszközeiket a Körjegyzőség által - a finanszírozási ütemterv
alapján - meghatározott ütemben és mértékben használhatják fel.
56.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. (Ötv. 92. § (1) bek.)
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Módosította a 11/2006.(XII.1.) rendelet 7. § (3) bek. Hatályos 2006. december 1. napjától.
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(2) Az önkormányzat intézményeinek gazdasági és pénzügyi ellenőrzését a képviselő-testület
látja el.
(3)60 Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére az Ötv-ben meghatározott szabályok
irányadók. Az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Kaposvári
Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik.
(4) A Pénzügyi bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és intézményeinél:
a.) véleményezi az éves költségvetési javaslatot, és a végrehajtásáról szóló beszámoló
tervezeteit,
b.) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek - különösen a saját bevételek alakulását, a vagyon - változás - növekedés - csökkenés - alakulását, értékeli az
előidéző okokat,
c.) vizsgálja a hitelfelvétel indokait, gazdasági megalapozottságát,
d.) ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését.
(Ötv. 92. § (3).)
(5) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a képviselő-testülettel.
Ha a testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet a vizsgálati jegyzőkönyvet észrevételeivel együtt - megküldi az Állami Számvevőszéknek. (Ötv. 92. § (4) bek.)
X. fejezet
Záró rendelkezések
57.§ (1) E rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetésének napját és módját az SZMSZ
eredeti példányán fel kell tüntetni.
(2) Az SZMSZ mellékleteinek vezetéséről, kiegészítéséről a körjegyző gondoskodik.
(3) Az SZMSZ -t a Körjegyzőségi Hivatalban és a Községi Könyvtárban mindenki számára
hozzáférhetően kell elhelyezni.
(4) Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/1995.(VI.15.) Ör.sz.
rendelet és a 7/1992(V.14.) Ör.sz. rendelet.
(5)61 A képviselő-testület munkáltatói jogkörébe tartozó vagyonnyilatkozat-tételre köteles
közalkalmazottak körét az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza.

K a p o s m é r ő, 1998. december 17.

Matula András
körjegyző

Hajszán Tibor
polgármester

Kihirdetve: 1998. december 18.

Matula András
körjegyző
60
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Módosította a 11/2006.(XII.1.) rendelet 7. § (4) bek. Hatályos 2006. december 1. napjától.
Beiktatta a 13/2008. (XII.1.) rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2008. december 1. napjától.
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SZMSZ 1.sz. melléklete62
SZMSZ 2.sz. melléklete63

SZMSZ 3.sz. melléklete

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke
Sorszám
Hatáskör megnevezése
1.
Szociális rászorultság esetén -a szociális
alapellátás
keretében
rendeletben
meghatározott átmeneti segélyt nyújt, a
létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal
küzdő személyek részére
2.

3.

4.

5.

6.
7.64

Jogszabály
8/2004.(IV.30.)
Önk.r.
30.§.(5) bekezdés

8/2004.(IV.30.)
Temetési segélyt nyújt annak a kaposmérői
Önk.r.
lakosnak,
aki
meghalt
személy
33.§-a alapján
eltemettetéséről gondoskodott
Gondoskodik
annak
a
vagyontalan
8/2004.(IV.30.)
Önk.r.
személynek a közköltségen történő
39.§-a alapján
eltemettetéséről, akinek nincs vagy nem
lelhető fel tartásra köteles és képes
hozzátartozója.
Méltányossági alapon ápolási díjat állapít 8/2004. (IV.30.) Önk.
meg annak a hozzátartozónak, aki 18.
rendelet 27. §-a
életévét betöltött tartósan beteg személy
alapján
ápolását, gondozását végzi
Az önkormányzat nevében közterület
16/2004. (V.1.)
használatához tulajdonosi hozzájárulást
Önk.r. 6. § (1)
bekezdés
ad és területbérleti szerződést köt
A megállapítja a helyi lakásfenntartási 8/2004. (IV.30.) Önk.
támogatás mértékét.
rendelet
Szociális kölcsönt nyújt, ha annak összege a 8/2004. (IV.30.) önk.
mindenkori öregségi nyugdíjminimumot
rendelet 36. § (4)
nem haladja meg.
bekezdés
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Címzett
polgármester

polgármester

polgármester

polgármester

polgármester

polgármester
polgármester

Hatályon kívül helyezte a 11/2006. (XII.1.) rendelet 9. § (2) bekezdése 2006. december 1. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 11/2006. (XII.1.) rendelet 9. § (2) bekezdése 2006. december 1. napjától.
64
Beiktatta a 7/2008. (VII.1.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2008. július 1. napjától.
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1.sz. függelék

Kaposmérő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
névsora

Prukner Gábor polgármester
Pap József alpolgármester
Árva-Lóky Zsófia képviselő
Berecz Pál képviselő
Harangozó Csaba képviselő
Kiss Ervin képviselő
Miovecz János képviselő
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2. sz. függelék
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Bizottságainak megnevezése és tagjainak névsora

Pénzügyi Bizottság

Miovecz János
Dr. Árva-Lóky Zsófia
Móhr Tibor

képviselő
képviselő

a bizottság elnöke
a bizottság tagja
a bizottság tagja

Kulturális Bizottság65

Ügyrendi és Jogi Bizottság

Dr. Kiss Attila
Berecz Pál
Harangozó Csaba

65

képviselő
képviselő
képviselő

a bizottság elnöke
a bizottság tagja
a bizottság tagja

Hatályon kívül helyezte a 9/2008. (IX.15.) 1. §-a.
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