
 

Ófehértó Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

  1/2015. (II.2.) 

önkormányzati rendelete 

 
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete bevezető részében a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (4) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján” szövegrész 

helyébe „az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében”szövegrész kerül. 

 

2.§ 

 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 1.§ (4) bekezdés c.) pontja hatályát veszti.  
 

3.§ 
 
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 1.§ (5) bekezdésében  Ófehértói Közös Önkormányzati Hivatal 

szövegrész helyébe az „Ófehértói Polgármesteri Hivatal”szövegrész kerül. 

 

4.§ 

 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 13.§ a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„ 

(5) A döntés meghozatala előtt az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, 

működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére ” 

 

5.§ 

 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 16.§-a (3)-(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

„ 

(3) A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja 

meg, így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal. 

(4) Egy napirendi pont esetében 2 alkalommal maximum 10 perc időtartamban lehet 

hozzászólni. 

(5) A Polgármester a hozzászólótól megvonja a szót: 



a) a (4) bekezdésben foglalt időkorlát túllépése esetén, 

b) ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik. 

 

(6) A hallgatóság számára a hozzászólási jogot az ülésvezető biztosítja. 

 

(7)  Amennyiben a képviselő nem tartja be a (2)-(3) bekezdés szerinti hozzászólási rendet, 

és hozzászólási jog nélkül szól hozzá, az ülés vezetője a képviselőt felhívja az érintett 

szabályok betartására. A hozzászólási jog ismételt megsértése esetén az ülés vezetője - 

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (2) bekezdése figyelembe vételével 

- javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselőnek - az ülés rendjének betartására 

való kötelezettségének megszegése miatt - 1 hónapra 10 %-kal csökkentsék a 

tiszteletdíját. A képviselőtestület az ügyben képviselő-testületi határozatot hoz. 

(8)  A képviselő-testület egyedi döntéssel – egyszerű szótöbbséggel – hozzászólási jogot 

adhat a képviselő-testület ülésén megjelent azon személynek, akinek nincs tanácskozási 

joga. A döntésében meghatározhatja a hozzászólás maximális időtartamát. 

(9) Amennyiben az ülésen résztvevő, tanácskozási joggal nem rendelkező személy az ülés 

rendjét hozzászólásával megzavarja, az ülés vezetője felhívja e magatartás 

megszüntetésére. 

(10) Ismételt rendzavarás esetén az ülés vezetője a hozzászólási jogot megvonja, és 

javasolhatja a képviselő-testületnek, hogy határozat nélkül döntsön 15 perc ülésezési 

szünet elrendeléséről. 

(11) A (10) bekezdés szerinti szünetet egy testületi ülés alkalmával maximum 2 

alkalommal lehet elrendelni. A harmadik rendzavarást követően az ülés vezetője 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület az ülésen eddig tárgyalt 

napirendekre módosítsa az ülés napirendjét. Ha a testület a napirendi pontokra tett 

javaslatát elfogadta, az ülést az általános szabályok betartása szerint bezárja.” 

 

6.§ 

 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 17.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) Az önkormányzati képviselő a képviselő testület ülésén szóban és írásban 

kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a 

kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítéséért felelőst és a döntés-

tervezet benyújtásának határidejét.” 

 

7.§ 

 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 22.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A jegyző a normatív határozatokat a 24.§ (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint teszi közzé. 

„ 

 

8.§ 

 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 24.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 



 

„(9) A Pénzügyi Bizottság minden év december 31-ig felülvizsgálja az önkormányzati 

rendeletek hatályosulását és a vizsgálat eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek.” 

 

9.§ 

 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ 33.§ 

 a)Ófehértó Község Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban : Polgármester) 

 b)Ófehértó Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi 

Bizottság) 

 c)Ófehértó Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Szociális 

Bizottság) 

 d)Ófehértói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:  Hivatal) 

 e)Ófehértói Polgármesteri Hivatal Jegyzője ( a továbbiakban: Jegyző) 

 f)Ófehértói Gondozási Társulás” 

  

10.§ 

 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 35.§-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 

 

„(4) Amennyiben a Képviselő-testület –határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 

miatt- két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a 

polgármester az önkormányzati feladatellátás zavartalan működését biztosító, valamint 

az önkormányzati vagyonelemek fejlesztésével, bővítésével összefüggő pályázatok 

benyújtása ügyében hozhat döntést. 

(5)  A Polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti 

időszakban felmerülő halaszthatatlan az önkormányzati feladatellátás zavartalan 

működését biztosító, valamint az önkormányzati vagyonelemek fejlesztésével, 

bővítésével összefüggő, önerőt nem igénylő pályázatok benyújtása ügyében döntést 

hozhat. 

 

(6) A Polgármester 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint értékhatárig dönt a 

forrásfelhasználásról, döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-

testületet” 

11. § 

 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 37.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

„ 

(7) A Pénzügyi Bizottság nyílván tartja és ellenőrzi a polgármester és hozzátartozója, az 

önkormányzati képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát. 

(8) Az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal összefüggő a helyi önkormányzatokról 

szóló törvényben meghatározott bizottsági feladatokat a Pénzügyi Bizottság látja el.” 

 

12.§ 

 



Hatályát veszti a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete 41.§ (2) b) pontja. 
 

13.§ 
 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 43.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

(1) A Képviselő-testület az Mhötv. 84.§ (1) bekezdése alapján önálló polgármesteri 

hivatalt hoz létre. 

(2) A Hivatal neve: Ófehértói Polgármesteri Hivatal 

(3) A Hivatal székhelye: 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54. 

(4) A Hivatal ügyfélfogadása:  

 Hétfő, Péntek 8.00-12.00, Szerda 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig 

(5) A Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket, belső szervezeti tagozódását, létszámát, 

munkarendjét a Polgármesteri Hivatali Szervezeti és Működési szabályzata 

tartalmazza.” 

14.§ 

 

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.) 

önkormányzati rendelete az alábbi 8. A nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés 

szabályai résszel egészül ki: 

 

„44/A. § 

 

(1) Az Ófehértó Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködést a hatályban 

lévő együttműködési megállapodás szabályozza. 

(2) az Önkormányzat a településen, a megyében működős Cigány települési, területi és 

országos nemzetiségi Önkormányzat részéről érkező kezdeményezéseket a Szociális 

Bizottságnak adja át véleményezésre. A Bizottság a kezdeményezéssel kapcsolatban 15 

napon belül alakítja ki az álláspontját és terjeszti a Képviselő-testület elé. A képviselő-

testület a Bizottság véleményének megérkezését követő ülésen dönt. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat véleményét a Polgármester kéri ki a döntés meghozatala 

előtt. 

(4) A nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott egyetértési jogár a 

polgármester kéri ki a jogszabályban meghatározott határidő figyelembevételével.” 

 

15.§ 

 
Ez a rendelet 2015. február 2. napján lép hatályba. 

 

 

Boráné  Hegedüs Erzsébet    Simon József 

           mb.jegyző                polgármester 

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. február 2. 

Ófehértó, 2015. február 2.                                                     Boráné Hegedüs Erzsébet 

                 mb.jegyző 
   

 


