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Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2007. (III.30.) rendelete 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (a továbbiakban : Ötv.) 18. § (1) 

bekezdése alapján szervezeti- és működési rendjére (a továbbiakban SzMSz) a következő 

rendeletet alkotja: 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

A Képviselő-testület és szervei számára az Ötv.-ben és más jogszabályokban meghatározott 

feladat-és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat az SzMSz-ben foglaltak 

figyelembevételével kell alkalmazni. 

 

2. § 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Somogyvár Község Önkormányzata. 

(továbbiakban: Önkormányzat) 

(2) Az önkormányzat székhelye: Somogyvár, Kaposvári u. 2. 

(3) A képviselő-testület hivatalos megnevezése: Somogyvár Község Képviselő-testülete. 

(továbbiakban: képviselő-testület) 

(4)A képviselő-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Somogyvár – Pamuk – 

Somogyvámos Községek Körjegyzősége. (továbbiakban: körjegyzőség) 

 

3. § 

(1) Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. 

(2) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet állapítja meg. 

(3) Az önkormányzat által használt hivatalos bélyegzőkről szóló nyilvántartást e rendelet 1. számú 

függeléke tartalmazza. 

 

4. § 

Az önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítását, adományozását külön 

rendeletben szabályozza. 

 

5. § 

(1) Az önkormányzat lapja a „Somogyvári Hírmondó”, amely időszaki kiadvány. 

(2) Az önkormányzat lapja tartalmazza: 

 -   a Képviselő-testület fontosabb döntései kivonatos formában, 

 -   közérdekű önkormányzati és közigazgatási információk,  

 -   a fontosabb társadalmi események. 

 

6. § 

Az önkormányzat képviselő-testülete, a polgármester, az alpolgármester, valamint a körjegyző és 

az aljegyző bélyegzőjén a Magyar Köztársaság címerét kell használni. 

 

7. § 
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A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásának ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú 

helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi 

megteremtéséhez kapcsolódnak. 

8. § 

(1) A Képviselő-testület véleményt nyilvánít az alábbi esetekben: 

 - a feladat- és hatáskörébe közvetlen nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben, 

 - országos vagy területi kihatású intézkedések, települést érintő vonatkozásában. Ilyen ügyekben 

vélemény-nyilvánítás, illetve kezdeményezés előtt az érintett lakossági réteget, érdekképviseleti 

vagy társadalmi szervezetet is meg kell hallgatni. 

(2) Önkormányzati döntés a: 

a) a Képviselő-testület,  

b) a Képviselő testület felhatalmazása alapján bizottság, 

c) a polgármester, 

d) a helyi népszavazás 

hozhat. 

 

9. § 

(1) A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben, és 

gazdaságszervező munkában együttműködik a megyei önkormányzattal, valamint a szűkebb 

kistérség önkormányzataival. Az együttműködés célja a megyei és kistérségi tervek, koncepciók, 

elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi 

elképzelésekkel. 

(2) A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a polgármester és a körjegyző feladat, akik 

rendszeresen tájékoztatják a Képviselő-testületet. 

 

Az önkormányzat feladat- és hatásköre 

10. § 

(1) Az önkormányzat jogi személy. 

(2) A helyi önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. E 

hatásköröket – ha jogszabály lehetővé teszi – rendeletben a polgármesterre, illetve állandó 

bizottságára átruházhatja. 

(3) A Képviselő-testületet a polgármester képviseli. 

(4)1 A Képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, a névsort e rendelet 2. számú függeléke 

tartalmazza. 

 

 

11. § 

(1) A települési önkormányzat Képviselő-testületének törvények által előírt kötelező 

önkormányzati feladat- és hatáskörei: 

a) Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: 

- településrendezés, településfejlesztés, 

- épített és természeti környezet védelme,  

- lakásgazdálkodás, 

- vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás, 

- köztemető fenntartása, 

- helyi közutak és közterületek fenntartása, 

- a tömegközlekedés, valamint a köztisztaság, és a településtisztaság biztosítása, 

- gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól, 

- közreműködés az energia-szolgáltatásban, 

- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, 

                                                 
1 A 10.§ (4) bekezdését megállapította a 5/2011. (IV.21.) rendelet 1.§-a 2011. április 21-i hatálybalépéssel.  
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- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális 

ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról, 

- a közművelődési, a tudományos, a művészeti tevékenység és a sport támogatása, 

- a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása, 

- az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése. 

b) Az önkormányzat köteles gondoskodni: 

- az egészséges ivóvízellátásról, 

- az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, 

- az egészségügyi és szociális alapellátásról, 

- a közvilágításról, 

- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, 

- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről. 

(2) Az önkormányzat önként vállalt feladataként gondoskodik: 

- a település infrastrukturális ellátáshoz szükséges beruházásokról, felújításokról, 

- a helyi közéleti újság, a Somogyvári Hírmondó fenntartásáról, 

- Kupavár Történelmi Emlékhely működtetéséről, 

- a foglalkoztatási gondok enyhítésére közmunkaprogram szervezéséről. 

 

12. § 

(1) A Képviselő-testület tevékenységének és a település fejlesztésének irányvonalát, valamint a 

kiemelt célokat a polgármester ciklusprogramja tartalmazza, amely négy évre szól. 

(2) A ciklusprogramot az önkormányzati képviselők pártállástól függetlenül elfogadás után 

kötelesek támogatni. 

 

13. § 

(1) Helyi közügy megoldásának felvállalása előtt előkészítő eljárását kell lefolytatni, amelynek 

során meg kell vizsgálni a feladat ellátásának anyagi, személyi, technikai feltételeit. Az eljárás 

során a Képviselő-testület a vizsgálat lefolytatásával megbízhatja bizottságát, illetve a 

polgármestert is. 

(2) Az eljárás eredményét összegező előterjesztés akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha 

az minden tekintetben tisztázott. 

 

14. § 

A Képviselő-testület a területfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal, az alapvető 

intézményhálózat létrehozásával és működtetésével szorosan összefüggő hatásköreinek 

gyakorlását nem ruházhatja át. Ennek megfelelően és ezen túlmenően a Képviselő-testület 

kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

 - az önkormányzati rendeletalkotás, 

 - az önkormányzat szervezetének és működésének kialakítása és meghatározása, továbbá a 

törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, 

 - a helyi népszavazás kiírása, 

 - az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk 

szabályozása, a díszpolgári cím és kitüntető díjak adományozása, 

 - a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló 

elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, hitel felvétele, 

 - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervhez való csatlakozásról, 

 - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 

 - intézmény, vállalkozás, gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, 

 - közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítása, 

 - eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, 

 - felterjesztési jog gyakorlása, 
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 - állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti. 

 

 

 

 

15. § 

A Képviselő-testület az Ötv. 17. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek alapján mondhatja ki 

az önfeloszlatást. 

 

16. § 

(1) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre, bizottságaira, valamint 

a helyi kisebbségi önkormányzat testületére ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, 

és a hatáskör gyakorlását vissza is vonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

(2) A Képviselő-testület a hatáskörének átruházásáról, illetőleg az átruházott hatáskör 

gyakorlásának visszavonásáról, a hatáskört érintő jogviszonyt szabályozó rendelet elfogadásakor 

dönt. 

(3) Az átruházott hatáskörben eljáró negyedévente, testületi ülésen beszámol az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről. 

(4) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 3. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

17. § 

A Képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő törvényi változásokról a körjegyző a Képviselő-

testületet rendszeresen tájékoztatja. 

 

A Képviselő-testület működése 

A Képviselő-testület alakuló ülése 

 

18. § 

(1) A Képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg.  Az alakuló 

ülést a polgármester hívja össze. 

(2) Az alakuló ülést a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti. 

 

19. § 

(1) A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a helyi 

önkormányzati képviselők választásáról. 

(2) A képviselők esküt tesznek, és aláírják az esküokmányt. Az eskü szövegét a korelnök olvassa 

fel. 

(3) A korelnök felkérésére a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást nyújt a polgármester-

választásról. 

(4) A polgármester a Képviselő-testület előtt esküt tesz, és aláírja az esküokmányt. Az eskü 

szövegét a korelnök olvassa fel. 

 

20. § 

A polgármester a ciklusprogramját megválasztásától számított fél éven belül terjeszti e Képviselő-

testület elé, amely a testület megbízatásának időtartamára a településfejlesztés, a helyi 

közszolgáltatások szervezésének főbb céljait, feladatait tartalmazza. 

 

A Képviselő-testület tisztségviselőinek megválasztása 

21. § 
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A Képviselő-testület titkos szavazással dönt a polgármester javaslata alapján az alpolgármester 

személyéről. 

 

Juttatások meghatározása 

22. § 

A Képviselő-testület az alakuló ülésén, illetve a polgármester megválasztását követő első ülésen 

dönt a polgármester illetményéről, továbbá az alpolgármester tiszteletdíjáról. 

 

A Képviselő-testület munkaterve 

23. § 

(1) A Képviselő-testület működésének alapja az éves munkaterv. 

(2) A munkaterv tervezetét a polgármester állítja össze és terjeszti jóváhagyás céljából a 

Képviselő-testület elé legkésőbb a tárgyévi első testületi ülésen. 

 

24. § 

(1) A munkaterv tervezetének előkészítése során javaslatot tehetnek: 

 - a települési képviselők 

 - a bizottságok, 

 - az alpolgármester, 

 - a körjegyző, 

 - a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 

 - helyi civil szervezetek. 

(2) A munkaterv tartalmazza: 

 - a Képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét, 

 - a tervezett napirendi pont előterjesztőjének nevét, 

 - egyéb szervezési teendők rögzítését. 

(3) A jóváhagyott munkatervet közzé kell tenni a Somogyvári Hírmondóban. 

 

Az ülés összehívása 

25. § 

(1) A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart. A Képviselő-testület üléseit a polgármester, 

akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. 

(2) Az e rendelet alkalmazása szempontjából akadályoztatásnak minősül: 

- az 5 munkanapot meghaladó, előre nem látható akadályoztatás (betegség, kórházi ellátás, 

stb.), amennyiben ez idő alatt a polgármester intézkedése válik szükségessé, 

- a parlamenti munkával kapcsolatos tevékenység, 

- bűntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés, 

- 15 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság. 

(3) A Képviselő-testület rendkívüli ülést a polgármester köteles összehívni: 

- a képviselők egynegyedének, vagy 

- a Képviselő-testület bizottságának indítványára. 

A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványban meg kell jelölni az ülés javasolt 

napirendjét, helyét és idejét. A meghívó ilyen estben az ülés előtt legkésőbb 24 órával is 

kiküldhető, illetve a meghívás telefonon is közölhető. 

(4) a Képviselő-testület összehívását a regionális közigazgatási hivatal vezetője, valamint népi 

kezdeményezés is indítványozhatja. 

(5) a Képviselő-testület ülésére meg kell hívni: 

- a képviselőket, 

- a körjegyzőt, 

- a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, 

- a napirendi pont tárgya szerinti illetékes intézmény vezetőjét, 
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- a bizottság beszámoltatása és a bizottsági előterjesztés esetén a bizottságok nem képviselő 

tagjait, 

- a körjegyzőség hivatalának azon dolgozóját, akinek jelenléte a napirendi pont tárgyalásához 

szükséges, 

- akinek jelenléte a napirendi pont alapos és körültekintő tárgyalásához elengedhetetlenül 

szükséges (pl. belső ellenőr, adószakértő, ügyvéd stb.) 

(6) Tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan 

mindazokat, akik a Képviselő-testületi ülésre meghívót kaptak. 

(7) A Képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontok előterjesztéseit a 

képviselőknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy 

azok azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. A meghívóval együtt kell kézbesíteni az 

írásos előterjesztéseket is. Az e § (5) bekezdésében felsorolt személyek csak ahhoz a napirendi 

ponthoz kapnak írásos előterjesztést, amelyhez meghívásuk kapcsolódik. 

(8) A Képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot a hirdetőtáblákon elhelyezett 

hirdetmény útján kell tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell: a testületi ülés időpontját, 

helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek írásos anyagát hol lehet megtekinteni. 

(9) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 5 nappal 

az ülés előtt a hirdetőtáblára való kifüggesztéssel nyilvánosságra kell hozni. 

 

A Képviselő-testület ülése 

26. § 

(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. 

(2) A Képviselő-testület: 

a) zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 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, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 

eljárás tárgyalásakor. 

b) zárt ülést rendelhet el: a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, 

ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeit sértené. 

(3) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a körjegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és 

a szakértő vesz részt. Törvény által előírt esetben kötelező az érintett meghívása. 

 

27. § 

(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti. A 

polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve akadályoztatásuk 

esetén a Képviselő-testületet a Gazdasági Bizottság elnöke hívja össze és vezeti az ülést. 

(2) a polgármester a testületi ülés vezetése során: 

     a) megállapítja, hogy a testületi ülést az SzMSz szabályai szerint hívták-e össze, 

     b) megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülését milyen minőségben hívták össze, 

     c) megállapítja az ülés határozatképességét, melyet az ülés ideje alatt köteles folyamatosan  

         ellenőrizni, 

     d) javaslatot tesz az ülés napirendjére, 

     e) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, 

     f) napirendi pontonként – ha szükséges, egy napirendi ponton belül a határozati javaslatokról   

         egyenként – szavazásra bocsátja a javaslatot és kihirdeti a döntést, 

     g) tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

     h) beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 

(3) A Képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz. 

 

Az előterjesztés 

28. § 
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(1) Előterjesztésnek minősül: 

- minden, a munkatervbe felvett és új – a tervezett napirenden kívül – anyag, 

- a Képviselő-testület vagy a Képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet-

tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató. 

(2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A határozati 

javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztés szóban történt. Halaszthatatlan 

esetben a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak 

az ülésen történő kiosztását. 

A napirendek vitája, döntéshozatal 

29. § 

(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, 

amelynek során: 

     a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet, amennyiben az új 

         információt tartalmaz, 

     b) az előterjesztés előadójához, a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők 

         kérdéseket intézhetnek. 

(2) A felszólításokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. A polgármester soron kívüli felszólalást 

is engedélyezhet. 

(3) A polgármester először a Képviselő-testület tagjainak, majd a tanácskozási joggal 

meghívottaknak, végül a többi jelenlévőnek adja meg a szót. 

(4) Az önkormányzat bizottsága bármely előterjesztéshez ajánlást nyújthat be a Képviselő-

testülethez. 

(5) Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – a javaslatot, illetve a települési 

képviselő a módosító javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, és azt a szavazás 

megkezdéséig visszavonhatja. Ha a képviselő a módosító javaslatát megváltoztatja, akkor az 

elnök azt újabb javaslatként véleményezésre az érintett bizottságnak átadja. 

(6) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja tehet 

javaslatot. A javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója 

válaszol a hozzászólásokra. 

(7) A vita bármely szakaszában, illetve annak lezárása után – amennyiben szükséges – a 

körjegyző törvényességi észrevételt tehet. 

(8) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell 

szavazásra bocsátani. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a testület – az 

elhangzás sorrendjében – majd a végleges határozatról. 

(9) A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint felének „igen” szavazat 

szükséges. A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a 

hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes 

érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely 

települési képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a 

határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

 

30. § 

(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester – illetve a mindenkori levezető elnök – 

gondoskodik. 

(2) A rend és az ülés méltóságának fenntartása érdekében a következő intézkedéseket teheti, 

illetve kell megtennie: 

a) Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő 

kifejezéseket használ, 

b) Rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja. 

c) Ismétlődő rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi a rendbontót. 

d) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat 

visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet 
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e) A b), c) pontokban felsorolt intézkedések a Képviselő-testület tagjával szemben nem 

alkalmazhatók. 

(3) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A 

tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót, 

ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti. 

(4) a polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat 

visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet. 

 

31. § 

(1) A Képviselő-testület a döntéseit nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást tarthat mindazokban 

az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. A Képviselő-testület 

tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes adatok és információk 

tekintetében. 

(2) Szavazategyenlőség esetén a vitát tovább kell folytatni, majd ismételt szavazást kell tartani. 

Ismételt szavazategyenlőség esetén az előterjesztést az előterjesztőnek vissza kell adni 

átdolgozásra, és azt határidő megjelölésével újból elő kell terjeszteni. 

(3) Zárt ülésen hozott döntést nyilvános ülésen ismertetni kell. 

 

32. § 

(1) Minősített többség szükséges: 

a) rendeletalkotáshoz, 

b) az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, továbbá a 

    törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz, 

c) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 

    csatlakozáshoz, 

d) külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, nemzetközi   

    önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, 

e) intézmény alapításához, átalakításához, megszüntetéséhez 

f) a 26.§ (2) bekezdés b.) pontja szerinti zárt ülés elrendezéséhez, 

g) a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatás kimondásához, 

h) a polgármester elleni kereset benyújtásához, 

i) bérhitel kivételével valamennyi hitelfelvételhez,  

j) közalapítvány létrehozásához, 

k) az önkormányzat tulajdonában lévő tulajdon vagy tulajdonszerzés feletti rendelkezéshez, 

l) a Képviselő-testület hatáskörei átruházásához, 

m) kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához, 

n) a Képviselő-testület egy éven belül hozott határozatának módosításához, kivéve törvényességi 

    kifogásokkal kapcsolatos módosításokat 

o) képviselői összeférhetetlenség esetén a döntéshozatalból való kizáráshoz, 

p) településrészi önkormányzat létrehozásához, 

q) titkos szavazás elrendeléséhez, 

r) helyi népszavazás kiírásához, 

(2) A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint felének egynemű 

szavazata szükséges. 

(3) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha: 

- törvény írja elő, 

- azt a Képviselő-testület tagjainak egynegyede indítványozza, 

- ha azt mindegyik bizottsági elnök kéri. 

(4) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a körjegyző felolvassa a képviselők nevét, és a 

jelen lévő képviselők a nevük felolvasásakor „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak 

kimondásával szavaznak. Ezt a névsort az ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 
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(5) A szavazatok csoportosított összeszámlálásáról a szavazást levezető elnök gondoskodik. 

Kétség esetén a szavazást meg kell ismételni. 

 

A titkos szavazás 

33. § 

(1) A testület titkos szavazással dönt: 

- választás, 

- kinevezés, felmentés, 

- fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés esetén. 

(2) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon történik. A titkos szavazás körülményeinek 

biztosítása és eredményének rögzítése a körjegyző feladata. 

(3) A titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazás megismétléséről, elhalasztásáról – 

annak konkrét idejéről – azonnal dönteni kell. 

 

Kérdés és interpelláció 

34. § 

(1) Kérdést a Képviselő-testület, valamint a körjegyzőség hivatala hatáskörbe tartozó bármely 

ügyben fel lehet tenni. 

(2) A kérdésre lehetőleg a Képviselő-testület ülésén kell választ adni a megkérdezettnek. A 

válaszadásnak lényegre törőnek kell lenni. Amennyiben összetett problémáról van szó, úgy 15 

napon belül, írásban kell a választ megadni. 

(3) A képviselő a Képviselő-testület ülésén – a napirendek lezárása után: 

- polgármestertől, alpolgármestertől 

- az önkormányzati bizottságok elnökeitől, 

- a körjegyzőtől, 

Önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet (interpellálhat), amelyre az ülésen – de legkésőbb 15 

napon belül írásban – érdemi választ kell adni. 

(4) Ha az interpelláció benyújtására a Képviselő-testület ülését megelőzően legalább 8 nappal 

került sor, akkor arra az ülésen kell érdemi választ adni. 

(5) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be lehet vonni. 

(6) Ha az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadja el, vita nélkül a testület dönt az 

elfogadásról vagy a további napirenden tartásáról. 

 

35. § 

(1) A Képviselő-testület határozatait évenként – folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a 

határozat keltének napjával kell ellátni az alábbi minta szerint: 

   „Somogyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének…../200… ( …[hó] … [nap]) számú   

                                                                       határozata” 

(2) A testületi határozatokról a körjegyző sorszám szerinti nyilvántartást vezet. 

(3) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket a körjegyző készíti 

elő és terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 

A jegyzőkönyv 

36. § 

(1) A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 

tartalmazza: 

- megjelent képviselők és meghívottak nevét, 

- a tárgyalt napirendi pontokat, 

- a tanácskozás lényegét, 

- a szavazás számszerű eredményét,  

- a hozott döntéseket, 

- a polgármester esetleges intézkedéseit. 
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A jegyzőkönyv elkészítéséről a körjegyző gondoskodik. 

(2)2 A testületi ülésről 2 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni, amelyből: 

 - az eredeti példányt a körjegyző kezeli, aki biztosítja a hozzáférhetőséget a képviselők és az 

érdeklődő állampolgárok számára, 

 - az egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatal 

vezetőjének. 

 (3) A Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és 

mellékleteit, az elfogadott rendeleteket valamint a jelenléti ívet. A képviselő kérelmére az írásban 

is benyújtott hozzászólását mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz. 

(4) A Képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a körjegyző írja alá. 

(5) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a Képviselő-testület 

előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, 

ahol a választópolgár csak a hozott döntést ismerheti meg. 

 

A rendeletalkotás szabályai 

37. § 

(1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 

továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. 

(2) Az Ötv. Értelmében a Képviselő-testület rendeletet alkot: 

 - az önkormányzat szervezetéről és működési szabályairól,  

 -  helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályairól,  

 - a helyi önkormányzat meghatározott vagyontárgya vagy vagyonrésze 

elidegenítéséről,megterheléséről, vállalkozásba való beviteléről, illetőleg más célú 

hasznosításáról, 

 - a költségvetésről, 

 - zárszámadásról 

 - helyi adók megállapításáról. 

(3) Rendeletet alkot továbbá más törvényekben és jogszabályokban meghatározott feladatok 

végzésére, illetve jog által nem szabályozott helyi feladatok és társadalmi viszonyok rendezésére. 

 

38. § 

(1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: 

 - telepölési képviselők, 

 - az önkormányzat bizottságai, 

 - a polgármester, 

 - az alpolgármester, 

 - a körjegyző. 

(2) Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése a körjegyző feladata, aki belátása szerint külső 

segítséget is igénybe vehet. 

(3) A rendelet hiteles, végleges szövegét a körjegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet 

a polgármester és a körjegyző írja alá. 

(4) A megalkotott rendeletet a körjegyzőség hivatalában a hirdetőtáblán kell 15 napra elhelyezni, 

és azon fel kell tüntetni a kifüggesztés és a levétel napját. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés 

napja. 

(5) A hatályos rendeletekről a körjegyző betűrendes nyilvántartást vezet. 

 

VII. Fejezet 

A települési képviselő 

39. § 

(1) A települési képviselőt az Ötv.-ben és az SzMSz-ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik 

meg, illetőleg terhelik. 

                                                 
2
 A 36.§ (2) bekezdését megállapította a 5/2011. (IV.21.) rendelet 2.§-a 2011. április 21-i hatálybalépéssel. 
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(2) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz. Az 

eskü szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

40. § 

(1) A képviselő jogai: 

 - részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében 

és ellenőrzésében, 

 - kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek – a 

Képviselő-testület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését, 

 - tanácskozási joggal vesz részt bármely bizottság ülésén, 

 - a Hivataltól igényelheti a képviselő munkájához szükséges tájékoztatást illetőleg ügyviteli 

közreműködést, 

 - sürgős, azonnali intézkedést igénylő közérdekű ügyekben kezdeményezheti a Hivatal 

intézkedését, melyre 15 napon belül érdemi választ kell kapnia, 

 - megbízás alapján képviselheti a képviselő testületet, 

 - a Képviselői-testület a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság nem képviselő 

tagjainak éves költségvetési rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 

állapít meg. 

 

41. § 

A képviselővel szembeni követelmények: 

 - tevékeny részvétel a Képviselő-testület munkájában, 

 - olyan magatartás tanúsítása, mely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, 

 - felkérés alapján részvétel a testületi döntések előkészítésében, valamint a különböző 

vizsgálatokban, 

 - a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titok megőrzése. Titoktartási kötelezettsége a 

megbízatásának lejárta után is fennáll. 

 - kapcsolattartás a választópolgárokkal, illetve lakossági közösségekkel, 

 - a személyes érintettség bejelentése. 

 

A Képviselő-testület bizottságai 

42. § 

(1) A Képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó vagy 

ideiglenes bizottságokat választhat. 

(2) A Képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

 - Gazdasági Bizottság, létszáma 5 fő, 

 - Kulturális Bizottság, létszáma 7 fő, 

 - Szociális Bizottság, létszáma 7 fő. 

(3) Egy képviselő tagja lehet mindhárom bizottságnak, azonban nem lehet mindhárom 

bizottságnak ugyanaz a személy elnöke. 

(4) Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok jegyzékét e rendelet 3. sz. melléklete 

tartalmazza. 

(5) A bizottságok belső működési szabályait ügyrendjükben – az Ötv. és az SzMSz keretei között 

– maguk állapítják meg. 

(6) A bizottság nem képviselő tagjai a Képviselő-testület előtt esküt tesznek. Az eskü szövegét e 

rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

(7) A Képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot 

hozhat létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetve az erről szóló 

jelentésnek a Képviselő-testület által történő elfogadásáig tart. 

 

A bizottságok működése 

43. § 
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(1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. 

A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselője nem lehet tagja bizottságnak. 

(2) A bizottság határozatképességére és határozat hozatalára a Képviselő-testületre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

(3) A Képviselő-testület a munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket 

bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a 

Képviselő-testülethez. E meghatározott előterjesztéseket az adott bizottságnak kötelessége 

megtárgyalni és álláspontját ismertetni a Képviselő-testület ülésén. 

(4) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le. 

(5) A bizottság elnöke köteles összehívni a bizottság ülését: 

 - a Képviselő-testület döntése alapján, vagy 

 - a polgármester indítványára, vagy 

 - a bizottsági tagok egynegyedének indítványára. 

(6) Bármely képviselő javaslatot tehet bizottságnak valamely témakör megtárgyalására. A 

bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyekre köteles 

meghívni az indítványozó képviselőt. 

(7) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját személyesen 

érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság 

egyszerű szótöbbséggel határoz. 

(8) A bizottság ülése nyilvános, zárt ülést a testületre vonatkozó szabályok szerint tarthat. A 

bizottság döntéseiről annak elnöke adhat tájékoztatást. 

(9) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott szolgálati titkot és személyes 

adatot megőrizni. 

(10) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni a Képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyvének e rendeletben szabályozott előírásai szerint. 

(11) A bizottság tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testületnek. 

(12) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Körjegyzőség látja el. 

 

A Helyi Kisebbségi Önkormányzat 

44. § 

(1) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete a saját hatáskörében határozza 

meg szervezeti és működési rendjét. 

(2) Ha a helyi kisebbségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a Képviselő-testület döntése 

szükséges, a helyi kisebbségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a Képviselő-testület 

köteles a következő ülésén napirendre tűzni. 

(3) A Képviselő-testület a külön jogszabályban szabályozott körben önkormányzati rendeletet 

csak a helyi kisebbségi önkormányzat egyetértésével alkothat. 

(4) A Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg a helyi kisebbségi 

önkormányzatnak a működéséhez biztosított hozzájárulást. 

(5) A helyi kisebbségi önkormányzat feladat- és hatásköre ellátásához szükséges, a települési 

önkormányzat tulajdonában lévő vagyont a helyi kisebbségi önkormányzat használatába kel adni, 

azonban ez nem akadályozhatja az önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását. 

(6) A helyi kisebbségi önkormányzat saját hatáskörébe, az önkormányzat rendeletében foglalt 

keretek között határozza meg:  

 - az önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát, 

 - költségvetését, zárszámadását a Képviselő-testület által rendelkezésre bocsátott források 

felhasználását. 

(7) A helyi kisebbségi önkormányzati testület képviselő tagja anyanyelvét is használhatja. Ha a 

felszólalás a kisebbség nyelvén hangzott el, a felszólalás magyar nyelvű szövegét vagy annak 

tartalmi kivonatát az ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 
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(8) Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat igényeinek megfelelően köteles 

biztosítani, hogy a rendeleteinek kihirdetése, hirdetményeinek közzététele a kisebbség 

anyanyelvén is megtörténjék. 

(9) Somogyvár községben Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik. 

 

A polgármester 

45. § 

(1) A polgármester a megbízatását főállásban látja el. 

(2) A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület határozatképessége, 

döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. 

(3) A polgármester a megválasztást követően az alakuló ülésen a 2. számú melléklet szerinti esküt 

teszi a Képviselő-testület előtt. 

(4) A polgármester illetményére a Gazdasági Bizottság elnöke tesz javaslatot. 

(5) A polgármesternek a Képviselő-testület működésével összefüggő feladatai: 

 - összehívja és vezeti a Képviselő-testület ülését, 

 - képviseli az önkormányzatot, 

 - a Képviselő-testület működési feltételeit megteremti, megszervezi annak munkáját, 

 - segíti a Képviselő-testület tagjainak és bizottságainak munkáját, 

 - előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, megszervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását, 

 - előkészíti, benyújtja és végrehajtja a Képviselő-testület munkatervét. 

(6) A polgármester a jogszabályokban és az e rendeletben meghatározott hatáskörein túlmenően: 

 - dönt a költségvetési tartalék 20 %-ig terjedő felhasználásáról, 

 - fogadja az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai képviselőit és 

 - véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben, 

 - nyilatkozatot ad a hírközlő szervezetnek, 

 - meghatározott munkáltatói jogok tekintetében egyetértési jogot gyakorol, 

 - irányítja az önkormányzat nemzetközi tevékenységét, 

 - ellátja a törvényben megfogalmazott honvédelmi és polgári védelmi feladatokat, 

 - kapcsolatot tart a pártok helyi vezetőivel, valamit a helyi önszerveződő közösségekkel. 

(7) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő feladatai különösen: 

 - indítványozhatja a bizottság összehívását, 

 - felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselő-testület 

határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület 

a következő ülésen határoz. 

(8) A polgármesternek körjegyzői hivatallal összefüggő főbb feladatai: 

 a) a Képviselő-testület döntési szerint a saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a 

hivatalt, 

 b) a körjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a körjegyzőség feladatait az 

önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, 

 c) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadványozás rendjét, 

 b) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a körjegyző és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében. 

(9) A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 3. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

46. § 

A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A 

polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos részletszabályokat, valamint az 

összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv., továbbá a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló hatályos 

jogszabályok határozzák meg. 
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47. § 

A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a Képviselő-testület – 

minősített többséggel hozott határozata alapján – keresetet nyújthat be a polgármester ellen a 

Somogy megyei bírósághoz a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. 

 

Az alpolgármester 

48. § 

(1) A Képviselő-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a 

Képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának a 

segítségére 1 fő alpolgármestert választ. 

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásában látja el a feladatait. 

(3) A polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármestert a polgármesterrel azonos 

jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik. 

(4) az alpolgármester feladatai – jellegüket, tartalmukat tekintve, a polgármester utasításainak 

megfelelően – előkészítő, összehangoló jellegűek. 

Az alpolgármester részt vesz: 

- a Képviselő-testület ülésére kerülő előterjesztések kidolgozásában, 

- a gazdasági, társadalmi és közszolgáltatást végző szervezetekkel, továbbá a lakossággal való 

kapcsolattartásban, 

- a bizottságok és a képviselők munkájának segítésében. 

(5) Az alpolgármesterre a polgármesterre vonatkozó szabályok az irányadók. 

 

Polgármester, alpolgármester helyettesítése 

49. § 

(1) Ha a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg nincs betöltve, illetve tartósan 

akadályozva vannak tisztségük ellátásában, ez esetben a Képviselő-testület összehívására, 

működésére, az ülés vezetésére vonatkozóan a hatáskört a Gazdasági Bizottság elnöke gyakorolja. 

(2) Az ülés vezetésére e rendeletben szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

A körjegyző 

50. § 

(1) A körjegyzőt a Képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki pályázat útján a jogszabályban 

meghatározott képesítési követelményeknek megfelelően. A körjegyző kinevezéséhez a 

körjegyzőséget fenntartó Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

egybehangzó többsége szükséges. A Körjegyző kinevezése határozatlan időre szól. 

(2) A körjegyző hatáskörét, feladatkörét törvény vagy annak felhatalmazása alapján 

kormányrendelet állapítja meg. 

(3) A körjegyző fontosabb feladatai: 

 - vezeti a Képviselő-testület hivatalát, 

 - gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról az érintett 

községekben 

 - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

 - gyakorolja a munkáltatói jogokat a körjegyzői hivatal tisztségviselőinek tekintetében. A 

kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez a polgármesterek által meghatározott körben a 

polgármesterek egyetértése szükséges; 

 - gondoskodik a körjegyzői hivatal köztisztviselőinek rendszeres továbbképzéséről, 

 - előkészíti a Képviselő-testület ülésére, bizottságok ülésére az előterjesztéseket, 

 - ellátja a testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat, 

 - döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe a tartozó közigazgatási ügyeket, 

 - dönt a hatáskörében tartozó ügyekben, 

 - tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testületek bizottságainak ülésén, 

 - részt vesz személyesen vagy megbízottja útján a Képviselő-testületek ülésein, 
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 - szervezi a jogi felvilágosító munkát, 

 - tájékoztatja a Képviselő-testületeket a körjegyzőség hivatalának munkájáról és az ügyintézés 

időszerű problémáiról, 

 - gondoskodik az önkormányzati rendeletek tartalmának megismertetéséről és végrehajtásáról, 

 - jelzi a Képviselő-testületnek, bizottságoknak, polgármestereknek, ha a döntésüknél 

jogszabálysértést észlel, 
3 - gondoskodik a Képviselő testületek jegyzőkönyveinek határidőben történő elkészítéséről és a 

Somogy Megyei Kormányhivatalba történő megküldéséről. 

. 

 

 

 

Az aljegyző 

51. § 

(1) A Képviselő-testületek a körjegyző javaslatára a körjegyzőre vonatkozó szabályok szerint 

aljegyzőt nevez ki a körjegyző helyettesítésére, illetve az általa meghatározott feladatok ellátására. 

(2) Az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a körjegyző gyakorolja és 

meghatározza feladatait. 

 

A körjegyzőség hivatala 

52. § 

(1) A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az 

önkormányzati döntések végrehajtására, a Képviselő-testületek működésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatok és jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Pamuk és 

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testületével közösen egységes hivatalt hozott 

létre. 

(2) A hivatal elnevezése: Somogyvár – Pamuk – Somogyvámos Községek Körjegyzősége. 

Székhelye: Somogyvár, Kaposvári u. 2.  

(3) A körjegyzőséghez tartozó községekben a korábbi polgármesteri hivatalok feladatkörét a 

körjegyzői hivatal látja el. 

(4) A körjegyzőség működésének részletes szabályait a körjegyzőséget alapító együttműködési 

megállapodás rögzíti. 

(5) A körjegyzőség ügyrendjének tervezetét – a polgármesterek véleményének kikérésével – a 

körjegyző készíti el és terjeszti jóváhagyásra a Képviselő-testületek együttes ülésére. 

(6) A körjegyzőséget fenntartó Képviselő-testületek együttes ülése dönt: 

 a. a körjegyző, az aljegyző kinevezéséről, munkaviszonyának megszűntetéséről, a körjegyzővel 

szembeni fegyelmi és anyagi felelősség érvényesítéséről, 

 b. a körjegyzőség ügyrendjének jóváhagyásáról, módosításáról, 

 c. a körjegyzőség működésével összefüggő pénzügyi kérdésekről, különös tekintettel az éve 

beszámoló elfogadásáról, a körjegyzőség költségvetéséről és zárszámadásáról. 

(7) A körjegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat Somogyvár község polgármestere 

gyakorolja a még érintett polgármester egyetértésével. 

(8) A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a polgármesterek 

együttesen végzik. 

(9) A körjegyzőség köztisztviselőjét a tudomására jutott szolgálati és üzleti titok, valamint 

személyes adat tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség – az 

adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek alapulvételével – kiterjed az ügyfél személyiségi 

jogainak védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll. 

 

53. § 

                                                 
3 A 50.§ (3) bekezdésének utolsó francia bekezdését megállapította a 5/2011. (IV.21.) rendelet 3.§-a 2011. április 21-i 

hatálybalépéssel. 
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(1) E rendelet 5. számú melléklete rögzíti: 

 - a Hivatal munkarendjét, 

 - a Hivatal ügyfélfogadásának rendjét, 

 - a Hivatal állományába tartozó dolgozók közül a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett 

köztisztviselők körét, 

 - a polgármester, az alpolgármester és a körjegyző, aljegyző fogadóóráit. 

 

54. § 

A hivatal segítséget nyújt kisebbségi referens útján a helyi kisebbségi önkormányzat 

adminisztrációs teendőinek ellátásához, szabályzatainak, jegyzőkönyveinek elkészítéséhez. 

 

 

 

 

Az önkormányzati társulás 

55. § 

(1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb 

megoldása érdekében társulásokban vesz részt. 

(2) A Képviselő-testület a megyei közgyűléssel, más települések Képviselő-testületeivel, 

gazdasági, szolgáltató szervezetekkel, közszolgáltatásokat nyújtó intézményekkel alakít 

társulásokat. 

(3) A Képviselő-testület a rendelkezésre álló (szellemi és anyagi) eszközökkel támogatja a 

választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi 

önkormányzati feladatok (közügyek) megoldására irányulnak. 

 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés, lakossági fórumok 

56. § 

(1) A Képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és a népi 

kezdeményezés rendjét. 

(2) Népi kezdeményezés útján a Képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek 

eldöntése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 

Lakossági fórum 

57. § 

(1) A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben közmeghallgatást tart. 

(2) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi 

szervezetek kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. 

(3) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről a meghatározott módon kell tájékoztatni 

a lakosságot a rendezvény előtt legalább 8 nappal. 

(4) A közmeghallgatás határozatképességére, annak vezetésére megfelelően irányadók a testületi 

ülésre vonatkozó szabályok. 

(5) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre értelemszerűen vonatkozik a Képviselő-

testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok. A jegyzőkönyv összeállításáról a körjegyző 

gondoskodik. 

 

58. § 

(1) A polgármester előre meghatározott közérdekű ügyben, illetőleg a legjelentősebb döntések 

előkészítése érdekében – az állampolgárok és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása 

céljából falugyűlést hívhat össze. 

(2) A falugyűlés összehívásáról szóló lakossági tájékoztatás szabályai értelemszerűen 

megegyeznek a közmeghallgatás összehívásával. 
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(3) A falugyűlést a polgármester vezeti, erre meg kell hívni a képviselőket, a körjegyzőt és a 

körjegyzőség hivatalának dolgozóit. A falugyűlésről emlékeztető készül, amelyeknek 

elkészítéséről a körjegyző gondoskodik. 

 

Az önkormányzat vagyona 

59. § 

(1) Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos rendelkezésről, az azzal való gazdálkodásról szóló 

részletes szabályokat külön önkormányzati rendelet határozza meg. 

(2) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról az állampolgárokat a 

közmeghallgatáson tájékoztatja. 

(3) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester a felelős. 

(4) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére az Ötv.-ben meghatározott szabályok 

irányadók. Az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről társulás útján (Pogányvölgyi 

Többcélú Kistérségi Társulás) gondoskodik. 

Az önkormányzati gazdálkodás szabályai 

60. § 

(1) A mérleghiány helyreállítása érdekében az önkormányzat köteles felfüggeszteni a hatósági és 

az alapvető lakossági szolgáltatások kivételével az önként vállalt feladatok finanszírozását. 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az SzMSz szabályai szerint, az 

önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyekben járjon el a testület folyamatos tájékoztatása 

mellett. 

(3) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a körjegyzőség hivatala látja el, a jogszabályi 

előírások alapján. 

 

Felterjesztési jog 

61. § 

A Képviselő-testület az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és 

hatáskörét érintő bármely kérdésekben – közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezete útján – az 

adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat és a jogszabályokban 

előírt lehetőségekkel élhet. 

 

Záró rendelkezések 

62. § 

(1) A szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) megalkotásáról szóló rendelet a kihirdetés 

napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület szervezeti- és 

működési szabályzatáról szóló 10/2006. (X.11.) számú, 21/2005. (XI.25.), és az 5/2005. (I.20.) 

számú rendeletekkel módosított 6/2003. (VI.12.) számú rendelet. 

 

 

Somogyvár, 2007. március 29. 

 

 

Móring József Attila s.k.     Németh Judit 

                  polgármester          aljegyző 

 

  

A rendelet kihirdetve:       Németh Judit 

2007. március 30.           aljegyző 
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1. számú melléklet4 

 

                                                 
4
 Az 1. számú mellékletet hatályon kívül helyezte az 5/2011.(IV.21.) rendelet 6.§-a 2011. április 21-i hatállyal. 
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2. számú melléklet 

 

 

AZ ESKÜ SZÖVEGE 

 

 
„Én………………………………………..esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 

Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat 

megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízásomhoz híven pártatlanul, 

lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Somogyvár 

javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen!” 
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3. számú melléklet 

 

A polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti ellátások helyi rendszeréről szóló rendeletében a  

Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlása kiterjed az alábbi ellátásokra: 

 

- átmeneti segély, 

- temetési segély, 

- köztemetés, 

- ápolási díj, 

- lakásfenntartási támogatás, 

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 

 

Az önkormányzat Szociális és gyermekjóléti ellátások helyi rendszeréről szóló rendeletében a 

Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlása kiterjed az alábbi ellátásokra: 

 

- kamatmentes kölcsön, 

- szociális bérlakás pályázatainak elbírálása. 
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4. számú melléklet
5
 

 

A bizottságok feladata és hatásköre 
I.) A bizottságok határozatképességére és döntéshozatalára a Képviselő-testületre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

II.) A bizottságok általános feladatai: 

1) a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése 

2) a Képviselő-testület munkatervéhez javaslattétel, 

3) valamely előterjesztés vagy önálló indítvány sürgős tárgyalásának kezdeményezése, 

4) bizottsági ajánlástétel, 

5) Képviselő-testületi döntések végrehajtásának ellenőrzése, 

6) mindazoknak a hatásköröknek a gyakorlása, amelyeket a törvény vagy önkormányzati 

rendelet a bizottság hatáskörébe utal, 

7) kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a Képviselő-

testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét vagy a 

szükséges intézkedés elmulasztását észlelik. 

 

III.) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök: 

A) Gazdasági és Szociális Bizottság: 

1) Ellátja a titkos szavazás lebonyolítását, 

2) Állást foglal ügyrendi kérdésekben, 

3) Előkészíti a „Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről” szóló törvény alapján a 

Képviselő-testületnek a polgármesterre vonatkozómunkáltatói feladatait, 

4) Részt vesz az önkormányzat intézményeinek a körjegyző által lefolytatott pénzügyi 

ellenőrzésekben, 

5) Véleményezi a költségvetési rendelet tervezetét, és annak végrehajtásáról szóló féléves, 

háromnegyed éves és éves beszámolókat, 

6) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, 

a vagyonváltozás (növekedés, csökkenés) alakulására, értékelve az előidéző okokat, 

7) Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési 

szabályzat betartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesítését, 

8) Ellenőrzi az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítését, hasznosítását, 

9) Ellátja a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével, nyilvántartásával 

kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat, 

10) kamatmentes kölcsönök, szociális bérlakás pályázatok elbírálása, 
11)Vizsgálat lefolytatása a képviselőket érintő összeférhetetlenségi ügyekben. 

12) Közreműködik a pályázatok előkészítésében, 

13) Figyelemmel kíséri a település foglalkoztatási, egészségügyi helyzetét, 

14) Segíti a szűrővizsgálatok szervezését, 

15) Közreműködik a település foglalkoztatási helyzetének javításában. 

 

B) Kulturális Bizottság: 

1) Közreműködik a rendezvények megszervezésében és a feladatok végrehajtásában, 

2) Segíti a sportegyesületek munkáját, 

3) Koordinálja a civil szervezetek, oktatási intézmények, az egyház és az Önkormányzat közti 

kapcsolatokat, 

4) Közreműködik a pályázatok előkészítésében, 

5) Ellátja a Somogyvári Hírmondó szerkesztésével kapcsolatos teendőket, 

6) Részt vesz a település idegenforgalmi céljait szolgáló feladatok végrehajtásában. 

                                                 
5
 A 4. számú mellékletét megállapította a 5/2011. (IV.21.) rendelet 4.§-a 2011. április 21-i hatálybalépéssel. 
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5. számú melléklet6 

 

 

I.) A Körjegyzőség munkarendje: 

 

- hétfőtől csütörtökig       7.30 – 16.00 óráig, 

- pénteken                       7.30 – 14.30 óráig tart, 

- ebédidő minden nap    12.00 – 12.30 óráig. 

 

II.) A Körjegyzőség ügyfélfogadása: 

 

- hétfő      8.00 – 16.00 óráig 

- szerda     8.00 – 16.00 óráig, 

- csütörtök     8.00 – 16.00 óráig. 

 

 Pénztári nyitva tartás: 

  

 - hétfő     10.00 – 15.00 óráig, 

 - szerda     8.00 – 16.00 óráig, 

   

III.) Fogadóórák: 

 

Polgármester: 

- csütörtökön     9.00 – 11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján 

 

Alpolgármester: 

- hétfő                14.00 – 16.00 óráig 

 

Körjegyző, aljegyző: 

- hétfőn   10.00 – 12.00 óráig, 

- csütörtökön   14.00 – 16.00 óráig. 

 

IV.) A vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörök a Hivatalban: 

 

- titkársági, ügyviteli munkakör, 

- műszaki-, kereskedelmi-, építésügyi-, ipari igazgatási munkakör, 

- pénztárosi munkakör, 

- közhasznú, közcélú foglalkoztatási munkakör, 

- költségvetési gazdálkodási, egyéb pénzügyi munkakör, 

- adóügyi igazgatási munkakör, 

- népesség-nyilvántartási, anyakönyvi, gyámügyi munkakör, 

- szabálysértési, ügyviteli munkakör. 

 

                                                 
6
 A 5. számú mellékletét megállapította a 5/2011. (IV.21.) rendelet 5.§-a 2011. április 21-i hatálybalépéssel. 
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1. számú függelék 

 

Az önkormányzat által használatos bélyegzők nyilvántartása 

 
1. „Községi Önkormányzat 8698 Somogyvár, Kaposvári 

u. 2. Tel/fax: 85/540-013, 85/540-014” 

feliratú felbélyegző 

 

 

2. „Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete” 

feliratú körbélyegző középen a magyar címerrel 

 

 

3. „Községi Önkormányzat Somogyvár” 

feliratú körbélyegző középen a magyar címerrel 

 

 

 

4. „Somogyvár Község polgármestere” 

feliratú körbélyegző középen a magyar címerrel 

 

 

 

5. „Somogyvár Község Alpolgármester” 

feliratú körbélyegző középen a magyar címerrel 

 

 

 

 

 

A körjegyzőség által használatos bélyegzők nyilvántartása 
 

1. „Somogyvár – Pamuk – Somogyvámos Községek 

Körjegyzősége 8698 Somogyvár, Kaposvári út 2. 

Tel./Fax: 85/540-013. Tel./Fax: 85/540-014” feliratú 

felbélyegző 

 

2. „Somogyvár – Pamuk – Somogyvámos Községek 

körjegyzője” feliratú körbélyegző középen a magyar 

címerrel 

 

3. „Somogyvár – Pamuk – Somogyvámos Községek 

aljegyzője” feliratú körbélyegző középen a magyar 

címerrel 
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2. számú függelék 

 

A Képviselő-testület tagjainak névsora 

 

 

 
1. Móring József Attila polgármester 

 

2. Ángyán Gábor 

 

3. Balázs István 

 

4. Fazekas Zoltánné 

 

5. Gyurákovics László 

 

6. Kenesei Katalin 

 

7. Márton Lajos 
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3. számú függelék 

 

Az SzMSz 42.§-ban létrehozott bizottságok tagjainak száma és személyi összetétele: 

 

a) Gazdasági Szociális Bizottság: 9 fő 

Tagjai: Fazekas Zoltánné elnök, 

                  Ángyán Gábor, 

                  Balázs István, 

                  Kenesei Katalin, 

                  Márton Lajos képviselők, 

           Csapó Zsuzsanna, 

           Horváth Ilona, 

           Somogyi Tiborné, 

           Tüttő Lajosné. 

 

b) Kulturális Bizottság:  9 fő 

Tagjai: Kenesei Katalin elnök, 

                  Ángyán Gábor, 

                  Balázs István, 

           Fazekas Zoltánné, 

                  Márton Lajos képviselők, 

           Andiné Bokor Marianna, 

           Berkesné Mihály Mária, 

           Dr. Bordás János, 

           Nyers Éva 

 


