
GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
3/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete 

 
Az 5/2011.(X.13.) és a 17/2012.(IX.26.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

egységes szerkezetben 
 

 
I.  F E J E Z E T 

 
AZ  ÖNKORMÁNYZAT  ELNEVEZÉSE 

 
1. §. 

 
(1) Az önkormányzat megnevezése:  GELSE  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 
 
(2) Az önkormányzat székhelye:  8774  GELSE, KOSSUTH LAJOS UTCA 20. 
 
(3) Az önkormányzat hivatala:  Gelse-Gelsesziget-Kilimán Községek Körjegyzősége 
           8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20. 
 
(4) Az önkormányzat földrajzi elhelyezkedése: 
 
 Gelse Község Zala megyében, Nagykanizsától É-ra, Nagykanizsa és  
           Pacsa összekötő út mentén Gelsesziget és Kilimán községek között helyezkedik  
           el. 

 Területe: 155 ha 4204 m
2
. 

 Lakóinak száma: 2010. január 1-én 1133 fő. 
 
(5) A képviselő-testület 7 képviselőből áll. A képviselők nevét az 1. számú melléklet 
      tartalmazza. 
 
(6) Az önkormányzat a jelképeit és használatának módját külön rendeletben 
szabályozza. 
       

AZ  ÖNKORMÁNYZATI   JOGOK 
 

2. §. 
 

(1) A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben  
      önállóan jár el. 
      A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom     
      önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint ezek szervezeti, személyi és     
      anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak. 
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(2) Az önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozza, illetőleg  
      egyedi ügyekben szabadon igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi  
      közügyeket.  
      Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén  
      bírálhatja felül. 
 
(3) Az önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló  
      megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, ez azonban nem  
      veszélyeztetheti a kötelezően ellátandó feladatainak ellátását. Az önként vállalt  
      helyi közügyekben mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. 
 
(4) Az önkormányzat önállóan alakíthatja szervezetét és működési rendjét. 
      Önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket  
      alapíthat, szabadon társulhat más helyi önkormányzattal. Területi és országos  
      érdekképviseleti szervezetbe tömörülhet. 
      Testvérkapcsolatot létesíthet külföldi és magyar helyi önkormányzattal. 
 
(5) Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik, költségvetése bevételeivel és  
      kiadásaival önállóan gazdálkodik. Kiegészítő állami támogatásra jogosult,  
      amennyiben önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került. 
 
(6) Saját felelősségére vállalkozói tevékenységet is folytathat az Ötv. 80. §. (3)-(4) be- 
      kezdése szerinti mértékben. 
 
(7) Önkormányzati döntést 
      - a helyi népszavazás, 
      - a képviselő-testület, 
      - a képviselő-testület felhatalmazása alapján 
 - a bizottság, 
           - helyi kisebbségi önkormányzat testülete, 
           - az önkormányzati társulás és 
           - a polgármester hozhat. 

 
(8) Az önkormányzat véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és  
      hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. 
 
(9) Az önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező személyeket  
      illetik meg. 
 

II. FEJEZET 
 

AZ  ÖNKORMÁNYZAT  FELADATA,  HATÁSKÖRE,  SZERVEZETE  
 

3. §. 
 

(1) Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: 
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 - településrendezés, településfejlesztés, 
 - épített és természeti környezet védelme, 
 - lakásgazdálkodás, 
 - vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás, 
 - köztemető fenntartása, 
 - közutak, közterületek fenntartása, 
 - köztisztaság és településtisztaság biztosítása, 
 - gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól, 
 - közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, 
 - gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról,  
             egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági  
             feladatokról, 
 - közösségi tér biztosítása, 
 - közművelődési, művészeti tevékenység, sport támogatása, 
 - kisebbségi jogok érvényesítésének biztosítása, 
 - egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, 
 - kistérségi fejlesztési feladatok ellátásának koordinálása. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátását az önkormányzat a lakosság igényei 
      alapján, anyagi lehetőségei függvényében látja el, határozza meg az ellátás módját. 
 
(3) Az önkormányzat köteles gondoskodni: 
 - az egészséges ivóvízellátásról,  
 - óvodai nevelésről, 
 - általános iskolai oktatásról és nevelésről, 
 - egészségügyi és szociális alapellátásról (háziorvos, háziorvosi ügyelet,  
             fogorvos, védőnő, anya- és gyermekvédelem, szociális rászorultságtól függő 
             pénzbeli ellátások, természetben nyújtott szociális ellátások, étkeztetés, házi  
             segítségnyújtás, családsegítés). 
 - közvilágításról, 
 - a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, 
           - az etnikai kisebbség jogainak érvényesüléséről. 

 
(4) Az önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő  
      közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. Képviselőinek a  
      tevékenységi körében tanácskozási jogot biztosít a képviselő-testületi ülésen. 
 

4. §. 
 
(1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a 
      képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testület a polgármester, megbízása 
      esetén az alpolgármester képviseli. 
 
(2) A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, bizottságra, kisebbségi  
      önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására  
      átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, az átruházott 
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      hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 
 
(3) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából  
      önkormányzati intézményt, gazdasági társaságot, más szervezetet alapíthat,  
      kinevezi vezetőiket. 
 
(4) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
 - az önkormányzati rendeletalkotás, 
 - az önkormányzat szervezetének kialakítása, működésének meghatározása, 
 - törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás, 
 - helyi népszavazás kiírása, 
 - önkormányzati jelképek, kitűntetések és elismerő címek meghatározása, 
   használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása, 
 - gazdasági program, költségvetés megállapítása, végrehajtásukról szóló 
   beszámoló elfogadása, 
 - helyi adó megállapítása, 
 - településrendezési terv jóváhagyása, 
 - munkabérhitel kivételével mindennemű hitelfelvétel, 
 - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti   
             szervezethez való csatlakozás, 
 - külföldi és magyar önkormányzattal való együttműködésről megállapodás, 
 - intézmény alapítása, 
 - közterület elnevezése, emlékmű állítása, 
 - Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezése, 
 - bírósági népi ülnökök megválasztása, 
 - véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az önkormányzat 
             álláspontjának kikérését írja elő, 
           - képviselő és polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés, 
           - vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés, 
           - az Ötv. 33/A. §. (2) bekezdés b) pontban meghatározott hozzájárulással 
              kapcsolatos döntés, 
 - amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 
 
(5) A képviselő-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést,  
     megbízást és intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és 
     együttműködéséről szóló törvény szerint társulására ruházhatja. 

 
     Az átruházott hatásköröket a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 
(6) A polgármester, a bizottság önkormányzati jogkörben (átruházott hatáskörben) 
     hozott hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést 
     benyújtani. 
     A képviselő-testület fellebbezési eljárásban hozott határozatának felülvizsgálatát 
     jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől 
     számított 30 napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. 
     A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen 
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     fellebbezésnek helye nincs. 
 (7) A képviselő-testület az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, települési  
     szilárd hulladékkezelési szolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét, valamint 

- a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése  
céljából 

- gazdálkodó szervezet alapítására és vezetőjének kinevezésére irányuló 
      hatáskörét, az Ötv. 10. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a  
      Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi települési szilárd hulladékai 
      kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulásra –  
      továbbiakban: Társulás – ruházza át. Az önkormányzati közfeladat átruházása, a  
      teleülési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására irányuló, már 
      meglévő helyi szolgáltatói szerződéseket, azok hatálya alatt nem érinti. 

 
     A Társulás a települési szilárd hulladékkezelési szolgáltatás regionális szintű  
     végzése céljából kizárólag egyszemélyes gazdasági társaságot alapíthat. 
     A Társulás által a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális  
     szintű végzése céljából alapítandó egyszemélyes gazdasági társaság további  
     gazdálkodó szervezetet nem alapíthat. És gazdálkodó szervezetben részesedést  
     nem szerezhet. 
 
     A Társulás kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság 
     alapítására és működésére a gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok 
     mellett az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 95-96/A. §-ai az 
     irányadók. 
 

III.  FEJEZET 
 

A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET  M ŰKÖDÉSE 
 

5. §. 
 

(1) A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új 
     polgármester megválasztásáig ellátja a feladatát, gyakorolja a hatáskörét.  
     A képviselő-testület feloszlatása nem mondható ki a választást követő 6 hónapon 
     belül, illetve az általános önkormányzati választásokat megelőző év október 1. 
     napját követően.  
     Az időközi választás költségét az önkormányzat viseli. 
 
(2) A képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül kell össze- 
      hívni. Az összehívásról a polgármester gondoskodik. 
      Az ülést a korelnök nyitja meg, majd a polgármester eskü tétele után átadja az ülés 
      további vezetését a polgármesternek. 
      Az alakuló ülésen kell megválasztani az alpolgármestert vagy alpolgármestereket. 
      Dönteni kell a polgármester tiszteletdíjáról. 
 
(3) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. 
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(4) Az ülést 15 napon belül össze kell hívni a képviselő-testületi tagok egynegyedének   
      ( 2 fő ), vagy a képviselő-testület bizottságának az indítványára. 
 
(5) A képviselő-testületet a Zala Megyei Kormányhivatal (Közigazgatási Hivatal) 
     Vezetője is összehívhatja ( Ötv. 98. §. (2) bekezdés. F) pontja ), valamint népi  
     kezdeményezés is indítványozhatja. 
(6) A képviselő-testület elnöke a polgármester, ő hívja össze és vezeti a képviselő- 
     testület ülését. Távolléte esetén az alpolgármester, az ő akadályoztatása esetén a  
     legidősebb képviselő-testületi tag hívja össze, illetve vezeti a testületi ülést. 
 
(7) Az ülés összehívása általában írásos meghívó küldésével történik, de rendkívüli  
     ülések összehívása telefonon vagy személyesen is történhet. A sürgősség okát  
     közölni kell. 
(8) Körjegyzőséget, illetve intézményi társulást érintő ügyek tárgyalására az együttes 
      ülésre vonatkozó szabályokat a körjegyzőségi, illetve társulási megállapodások  
      tartalmazzák. 
 
(9) A meghívó tartalmazza: 
 - az ülés helyét, 
 - az ülés kezdési időpontját, 
 - a tervezett napirendeket és azok előadóit. 
 
(10) A meghívót a polgármester írja alá. 
 
(11) A meghívót és az írásos előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal 
        meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt    
        legalább  3-4 nappal megkapják. Az írásos előterjesztések elektronikus úton is  
        megküldhetők. 
 
(12) A testületi ülésre meg kell hívni: 
 - a képviselő-testületi tagokat, 
 - a körjegyzőt, 
 - az egyes napirendekhez azokat, akiknek az adott napirendnél a meghívást 
   törvény kötelezővé teszi, 
 - akiket a polgármester indokoltnak tart. 
 
(13) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett  
        közmeghallgatást tart. 
 

5/A  §* 

(1) A képviselő-testület a Gelse Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az  

___________________________________________________________________________ 

* módosította: 17/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012.  szeptember 26. napjától 
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önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az 
ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 

a) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 
órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; 

b) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői 
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések 
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása; 

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok 
ellátása; 

e) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása; 

g) az a)–e) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a Roma 
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése és a feladatok ellátására vonatkozóan  
Gelse Község önkormányzata megállapodást köt a Gelse Roma Nemzetiségi 
önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi 
választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. 

 
6. §. 

 
(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, 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 érdeket sértene. 
 
(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a körjegyző, továbbá meghívás esetén az                               
      érintett és a szakértő vesz részt. 
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(4) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. 
      A testületi ülés vezetése során: 
      a) megállapítja, hogy az ülést az SZMSZ szerint hívták össze, 
      b) megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 
          A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a testületi tagoknak több 
          mint a fele jelen van. 
          A javaslat elfogadásához a jelenlévő testületi tagok több mint felének igen  
          szavazata szükséges. 
      c) tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 
      d) tájékoztatást ad az előző testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett  
          intézkedésekről, 
      e) ismerteti az átruházott hatáskörben hozott döntéseket, 
      f) előterjeszti az ülés napirendjét. 

 
(5) A képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz. 
 
 

Az előterjesztés 
 

7. §. 
 
(1) Előterjesztésnek minősül: 
 - rendelet- és határozat-tervezet, 
 - beszámoló, 
 - tájékoztató. 
 
(2) Az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra a testületi ülésre. 
      Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt  
      előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. 
 
(3) Különleges szakértelmet igénylő ügyekben a polgármester szakértőt is felkérhet az     
      előterjesztés vagy a döntési javaslat összeállítására. 

 
(4) Az előterjesztésnek tartalmazni kell: 
 - az előterjesztés tárgyát, 
 - azokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, amelyek az  
             ügyben a megalapozott érdemi döntés meghozatalához elengedhetetlenek, 
 - amennyiben az adott témakörben több megoldás is lehetséges, azokat 
             lehetőség szerint - alternatív javaslatként - ismertetni kell, 
 - határozati javaslatokat 
 - végrehajtásért felelős személy (ek) megnevezését, 
 - a végrehajtás határidejét. 
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Sürgősségi indítvány 
 

8.§. 
 

(1) A napirendi javaslatra fel nem vett ügyek sürgős tárgyalását kérheti a körjegyző és  
       bármelyik képviselő-testületi tag. 
 
(2) A sürgősségi indítvány tárgyalásáról vagy elnapolásáról a képviselő-testület vita 
      nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
 
(3) Ha a képviselő-testület a sürgősségi indítványt elutasítja, dönt arról is, hogy azt a 
      későbbiekben  tárgyalja-e, vagy az indítványt egyszerű napirendként kezeli. 
 
 

A képviselő-testület tanácskozásai rendje 
 

9. §. 
 

(1) A képviselő-testületi ülést a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén az   
      alpolgármester, akit a polgármester megbízott az ülés vezetésével. 
      Egyéb esetekben az vezeti, aki az ülés összehívására jogszabályi felhatalmazás 
      alapján jogosult. 
 
(2) A testületi ülés akkor határozatképes, ha a testületi tagoknak több mint a fele jelen  
      van. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell  
      tekinteni. A határozatképességnek valamennyi döntéshozatalnál meg kell lenni. 
 
(3) Határozatképtelenség esetén fél órai várakozás után az ülést el kell napolni, illetve  
      be kell rekeszteni. Ebben az esetben az ülést 8 napon belüli időpontra újból össze  
      kell hívni.  
 
(4) Ha a testület ülés közben válik határozatképtelenné, az ülést fel kell függeszteni. 

 
 

Napirendek tárgyalása, vita, szavazás 
 
 

10. §. 
 

(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön 
      vitát nyit, amelynek során: 
      a) az előadó a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet. A szóbeli  
         kiegészítésnek az írásos előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmazni. 
      b) az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők  
          kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni. 
      c) Az ülésen elsősorban a képviselőknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak  
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          van felszólalási joguk. 
  
(2) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a testületi tag a módosító javaslatát a vita  
     bezárásáig megváltoztathatja. 
 
(3) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a testület bármely  
      tagja javaslatot tehet. E javaslatról a testület vita nélkül határoz. 
      A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. 
 
(4) A vita során, a határozathozatal előtt a körjegyzőnek szót kell adni, ha  
      törvényességet illetően észrevételt kíván tenni. 
 
 

11. §. 
 

(1)  A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati  
       javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő  
       indítványról dönt a testület, majd a javaslatokkal, módosításokkal kiegészített  
       eredeti határozati javaslatról. 
 
(2) A testületi tagok igennel vagy nemmel szavaznak, illetve tartózkodnak a   
      szavazástól. 
      Aki nem vesz részt a szavazásban, távollévőnek kell tekinteni, kivéve a kizárt  
      testületi tagot. 
 
(3) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselő-testületi tagoknak több mint felének  
      igen szavazata szükséges. 
      Ha nincs meg a jelenlévő testületi tagok több, mint felének igen szavazata, akkor a 
      képviselő-testület a javaslatot elutasította. 
 
(4) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a  
      hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A testületi tag köteles bejelenteni a  
      személyes érintettséget. A kizárásról az érintett kezdeményezésére, vagy bármely 
      testületi tag javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a  
      határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 
 
(5) Minősített többséghez a megválasztott testületi tagok több mint felének a szavazata   
      szükséges. Figyelmen kívül kell hagyni azt a körülményt, ha valamely okból  
      betöltetlen hely van a képviselő-testületben. 
      Ha nincs meg a megválasztott képviselők több mint felének a javaslatot támogató  
      szavazata, akkor elutasító döntés születik, melyet sorszámmal ellátva a jegyző- 
      könyvbe kell foglalni. 
 
(6) Minősített többség szükséges: 
     a) önkormányzati rendeletalkotáshoz, módosításhoz, hatályon kívül helyezéshez, 
     b) az önkormányzat szervezetének és működésének meghatározásához, továbbá a 
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         törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz,  
         felmentéshez, megbízás visszavonásához, 
     c) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti  
         szervezethez való csatlakozáshoz, társulási megállapodás módosításához,  
         társulásból kilépéshez, 
     d) külföldi önkormányzattal való együttműködéshez, nemzetközi önkormányzati  
         szervezethez való csatlakozáshoz, 
     e) intézmény alapításához, megszűntetéséhez, 
     f) a képviselő-testületi tag kizárásához, 
     g) zárt ülés elrendeléséhez, 
     h) a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához, 
     i) a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá 
        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének szándékos elmulasztása vagy a  
        valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén a polgármester tisztségének  
        megszüntetését kérő képviselő-testület keresetének benyújtásakor. /Ötv. 33/C.  
        §.(1) bekezdés/ 
     j) a körjegyző kinevezéséhez - a körjegyzőséghez tartozó települések képviselő- 
         testülete mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése 
         szükséges /Ötv. 40.§.(1)/ 
 
     k) az SZMSZ-ben meghatározott ügyek eldöntéséhez: 
 - községrendezési terv elfogadásához 
 - az önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezéshez, 
   - hitelfelvételhez ( munkabérhitel kivételével ) 
 - helyi népszavazás kiírásához. 
 
(7) A képviselő-testület a döntéseit ( határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. 
      Titkos szavazást tarthat a 6. §. (2) bekezdés szerinti ügyekben. 
      Az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztani. 
 
(8) Titkos szavazást bármely testületi tag és a körjegyző kezdeményezhet, melyről  
      a testület vita nélkül dönt. 
      A titkos szavazást az alakuló ülésen létrehozott 3 tagú ügyrendi bizottság 
      bonyolítja le. 
 
(9) A titkos szavazás borítékba elhelyezett szavazólapon, urna igénybevételével  
      történik. A titkos szavazásról a jegyzőkönyv tartalmazza: 
 - a 3 tagú bizottság tagjainak nevét és tisztségét, 
 - a szavazás során felmerült körülményeket, 
  - a szavazás eredményét. 

 
(10) Névszerinti szavazást kell elrendelni, ha  
 - azt törvény írja elő (a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti 
              feloszlatása esetén), Ötv. 18. §. (3) bek. 
 - a testületi tagok legalább egynegyede ( 2 fő ) kéri. 
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(11) Névszerinti szavazásra bármely képviselő-testületi tag javaslatot tehet, melyről a 
        testület vita nélkül dönt. 

 
(12) Nem lehet névszerinti szavazást tartani, ha jogszabály titkos szavazást ír elő. 
(13) A névszerinti szavazás esetében a testületi tagok névsorát ABC sorrendben kell 
        felolvasni. A jelenlévő tagok „igen”-nel, „nem”-mel, vagy „tartózkodom”  
        nyilatkozattal szavaznak. 
 
(14) A név szerinti szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, s azt a jegyzőkönyvhöz 
        kell csatolni. 
 
(15) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja a javaslat mellett, 
        majd ellene szavazók, végül a tartózkodók számát. 
 
(16) A szavazás eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a  
       rendeletet, vagy határozatot. 
 

Határozat 
 

12. §. 
 

*(1) A képviselő-testület határozat hozatalához a jelenlévő testületi tagok több mint  
      felének egybehangzó szavazata szükséges, valamint a 11.§.(6) bekezdésben  
      foglaltak esetében minősített többség szükséges. 
 
(2) A képviselő-testület határozatait külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően, 
      folyamatos sorszámmal és évszámmal, zárójelben a kihirdetés dátumával (hónap,  
      nap) kell ellátni. 
(3) A határozat tartalmazza a végrehajtás határidejét és felelősét. 
 
(4) A határozatokat meg kell küldeni a végrehajtásért felelős személynek. 
 
(5) A határozatokról betűrendes nyilvántartást kell vezetni, melyben a határidőt is fel 
      kell tüntetni. 
 
(6) A határozat végrehajtásáról a lejárt határidőt követően testületi ülésen be kell 
     számolni. 

 
Kérdések, interpellációk 

 
13. §. 

 
(1) A képviselő a képviselő-testület ülésén - a napirendek után  
____________________________________________________________________
  
* módosította a 10/2011.(X.13.) önkormányzati rendelet,  hatályos: 2011. október 14. 
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           a) polgármestertől, 
 b) körjegyzőtől, 
      önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet ( interpellálhat ), amelyre az ülésen 
      - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban - érdemi választ ad. 
 
(2) Ha az interpelláció benyújtására a képviselő-testület ülését megelőzően legalább 
      5 nappal sor került, úgy arra az ülésen kell érdemi választ adni. 
 
(3) A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az 
      előterjesztő nyilatkozik, majd vita nélkül a testület dönt az elfogadásról. Ha a  
      testület  nem fogadja el a választ, annak vizsgálatáról a polgármester 
      haladéktalanul  intézkedést tesz. Ennek eredményéről a következő testületi ülésen  
      tájékoztatást ad, melynek elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül határoz. 
 

A tanácskozás rendjének fenntartása 
 

14. §. 
 
(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. 
      Ennek során: 
      a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem 
          illő, sértő kifejezést használ; ismételt figyelmeztetést követően megvonhatja tőle 
          a szót, 
      b) rendre utasíthatja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjához méltatlan  
          magatartást tanúsít. 
 
(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. 
      A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a  
      rendzavarót, ismételt rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására  
      kötelezheti. 
 
(3) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni,  
      azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet. 

 
Önkormányzati rendeletalkotás 

 
15. §. 

 
(1) A képviselő-testület - az Ötv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  
      - a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá 
       törvény felhatalmazása alapján - annak végrehajtására - önkormányzati rendeletet 
       alkot. 
 (2) Az Ötv. értelmében rendeletet kell alkotni a következő ügyekben: 
       a) a Szervezeti és Működési Szabályzatról, 
       b) a települési képviselők - a törvény keretei között történő - tiszteletdíj,  
           természetbeni juttatás megállapításáról, 
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       c) bizottság részére történő hatósági jogkör megállapításáról, 
       d) a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek, eljárási rendjének a 
            megállapításáról, 
       e) éves költségvetésről és zárszámadásról, 
       f) a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól való rendelkezés  
           feltételeinek a meghatározásáról. 
       g) minden olyan esetben, amikor törvény előírja a rendeletalkotási kötelezettséget. 
 
 (3) A rendeletalkotási eljárás főbb szabályai: 
      a) A rendeletalkotás kezdeményezése: 
          Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: 
           - a települési képviselők, 
           - a polgármester, 
           - a körjegyző, 
           - a lakosság, az erre irányuló népi kezdeményezéssel. 
       b) A rendelet-tervezet elkészítése 
           - a képviselő-testület - a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek  
             előkészítésénél - elveket, szempontokat állapíthat meg, 
           - a tervezetet a körjegyző és a körjegyzőség tárgy szerint érintett munkatársai 
              készítik el; külső szakértő bevonására a körjegyző tesz javaslatot. 
        c) A tervezet véleményezése 
            - a szabályozandó tárgy szerint érintett szervek, szakemberek véleménye, 
            - a körjegyző véleményezése. 
        d) A tervezet képviselő-testület elé terjesztése és elfogadása 
            - a körjegyző az előkészítést és véleményezést követően a rendelet-tervezetet 
               indoklással együtt a képviselő-testület elé terjeszti. 
            - a rendelet hiteles, végleges szövegét a körjegyző szerkeszti meg, 
            - az önkormányzati rendeletet a polgármester és a körjegyző írja alá,  
              kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
            - az önkormányzati rendeleteket évenként 1-től kezdődően folyamatos sor- 
              számmal kell ellátni és fel kell tüntetni az évszámot. Az évszámot követően 
              zárójelben a kihirdetés hónapját (római számmal) és napját (arab számmal)  
              kell jelölni. A megjelölés magában foglalja az önkormányzat megnevezését, 
              az önkormányzati rendelet elnevezését, az önkormányzati rendelet címét,  
              végén pedig a kihirdetés időpontját. 
        *e) Az önkormányzati rendelet kihirdetése és közzététele 
             - az önkormányzati rendeletet  (helyben szokásos módon) az önkormányzat  
               hirdetőtábláján  ki kell hirdetni. Kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 
                A rendelet a könyvtárban megtekinthető. A könyvtárban való közszemlére 
                tétel időpontját az irattári példányra rá kell vezetni.  
             - a rendelet alkalmazása szempontjából érintett szervekhez egy példányt meg 
                kell küldeni. 
____________________________________________________________________      
 
* módosította a 10/2011.(X.13.) önkormányzati rendelet,  hatályos: 2011. október 14. 
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         f) Az önkormányzati rendeletek végrehajtása és hatályosulása: 
             - az önkormányzat rendeletek végrehajtására kötelezett- a polgármester  
                indítványára - tájékoztatást ad a végrehajtás helyzetéről és a fontosabb 
                tapasztalatokról, 
             - a körjegyző évenként gondoskodik a hatályos önkormányzati rendeletek  
               felülvizsgálatáról; ennek eredményéről előterjesztést készít a képviselő- 
               testület számára. 
             - a körjegyző köteles a hatályos rendeletek jegyzékét naprakész állapotban 
                vezetni. 

A jegyzőkönyv 
 

16. §. 
 

(1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent kép- 
      viselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás  
      lényegét,  a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. 
 
(2) A jegyzőkönyv elkészítéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
(3) A testületi ülésről 3 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. 
      Ebből: 
      a) az eredeti példányt a körjegyző kezeli 
      b) az egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül a Kormány által rendeletben  
          kijelölt Zala Megyei Kormányhivatalnak. 
      c) egyik példányt évente kötetbe kell köttetni, és el kell helyezni a körjegyzőség  
          irattárába ( a zárt üléséről készült jegyzőkönyv kivételével ). 
      d) Az elkészült jegyzőkönyveket elektronikusan meg kell küldeni a képviselő- 
          testületi tagoknak is. 
 
(4) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és  
      a mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet. A képviselő kérelmére az  
      írásban is benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz. 
 
(5) A jegyzőkönyv tartalmazza: 
      a) az ülés helyét, időpontját, 
      b) a megjelent képviselők és meghívottak nevét, 
      c) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét, 
      d) az ülés megnyitásának időpontját, 
      e) a képviselő-testület határozatképességének a megállapítását, 
      f) az elfogadott napirendet, 
      g) napirendenként az előadó és felszólalók nevét, a kérdéseket, a hozzászólások 
          lényegét, 
      h) a határozathozatal módját, 
      i) a szavazás eredményét (igen, nem, tartózkodás számát), a határozat és rendelet 
          szövegét, külön indítványára a kisebbségi véleményt, 
      j) a polgármester esetleges intézkedéseit, 
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      k) az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos  
          válaszokat és határozatokat, 
 
      l) az ülés bezárásának az időpontját, 
      m) névszerinti szavazás esetén a képviselők neve mellett a leadott szavazatot. 
 
(6) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester, a jegyző és két 
      hitelesítő írja alá. 
 
(7) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület 
      előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe. 
      A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
 
 

IV.  FEJEZET 
 

A POLGÁRMESTER,  AZ ALPOLGÁRMESTER,  
 

A KÖRJEGYZŐ,  A KÉPVISELŐ 
 
 

A polgármester 
 

17. §. 
 

(1) A polgármester a megbízatását társadalmi megbízatásban látja el. A tisztség  
     betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül egy 
     esetben a polgármester egyetértésével változtathatja meg. 
 
(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület 
      határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából, települési  
      képviselőnek tekintendő. 
      A polgármester a megválasztást követően esküt tesz a képviselő-testület előtt. 
 
(3) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat,  
      tiszteletdíját a jogszabályi keretek között határozza meg.  
 
(4) A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok  
      szerint felelős. 
 
(5) A  polgármesternek  a  képviselő-testület  működésével   összefüggő   feladatai 
      különösen: 
      a) segíti a képviselők munkáját, 
      b) összehívja és vezeti a testület üléseit, 
      c) képviseli az önkormányzatot, 
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      d) szervezi a település fejlesztését és a közszolgáltatásokat, 
      e) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését, 
      f) javaslatot tesz az alpolgármester személyére. 
      g) ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja,  
          ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt  
          megtárgyalását. A kezdeményezését az ülést követő 3 napon belül nyújthatja be,  
          a képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt. 
 
(6) A körjegyzőséggel összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok: 
      a) a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében - a  
          társult  önkormányzatok polgármestereivel - irányítja a körjegyzőséget, 
      b) a körjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be az együttes képviselő- 
          testületeknek a  hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének,  
          ügyfélfogadási rendjének meghatározására, 
      c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jog- 
           körökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja. 
      d) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a körjegyző és intézményvezetők  
           tekintetében. 
 
(7) A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az 
      összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv., valamint a polgármesteri 
      tisztség   ellátásának   egyes   kérdéseiről   és   az   önkormányzati  képviselők  
      tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. határozzák meg. 

 
(8) A polgármester hivatali munkarendjét a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
(9) A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente január 31-ig 
      vagyon-nyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők  
      vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. A vagyonnyilatkozatok 
      visszaadása a  hatályos jogszabályok szerint történhet. 
  
(10) A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt továbbá 
      vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy nem a  
      valóságnak megfelelő teljesítése a képviselő-testület - minősített többséggel hozott 
      határozata alapján - keresetet nyújthat be a polgármester ellen a megyei bírósághoz 
      a polgármester tisztségének megszűntetése érdekében. Egyidejűleg kérheti a 
      polgármesteri tisztségből történő felfüggesztést is. 
 
 

Az alpolgármester 
 

18. §. 
 

(1) A képviselő-testület  - a saját tagjai közül,  a polgármester javaslatára,  titkos  
      szavazással  -  a  polgármester   helyettesítésére,   munkájának   segítésére  
      alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat. 
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(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, melyekkel a  
      polgármester bízza meg. 
 
(3) Az alpolgármester megbízatása megválasztásától az új képviselő-testület alakuló 
      üléséig tart, amennyiben képviselővé újraválasztják. Ha nem választják meg 
      települési képviselővé, akkor a megbízatása a választás napjával megszűnik. 
 

A körjegyző 
 

19. §. 
 
(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) Gelse Községi Önkormányzat, 
 b) Gelsesziget Községi Önkormányzat és 
 c) Kilimán Községi Önkormányzat 
 
       képviselő-testületeivel egységes hivatalt hoz létre. 
       A hivatal elnevezése: Gelse-Gelsesziget-Kilimán Községek Körjegyzősége. 
       A körjegyzőség székhelye:  Gelse, Kossuth Lajos utca 20. 
 
(2) Gelse, Gelsesziget, Kilimán Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei  
     együttes ülésen – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési 
     követelményeknek megfelelő körjegyzőt nevez ki. A kinevezéshez a képviselő- 
     testületek mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése  
     szükséges. 
     A kinevezés határozatlan időre szól. 
 
(3) A körjegyzőség hivatali létszámát, belső szervezeti felépítését, működésének 
      részletes szabályait, valamint részletes feladat- és hatásköreit a körjegyzőséget  
      alapító együttműködési megállapodás tartalmazza.(8.számú melléklet) 

 
 

 
(4) A körjegyzőség ügyrendjének tervezetét - az érintett polgármesterek véleményének 
      kikérésével  - a  körjegyző  készíti  el  és  terjeszti  jóváhagyásra -  a  képviselő- 
      testületek együttes ülésére. ( 9.számú melléklet ) 
 
(5) A körjegyzőséget létrehozó képviselő-testületek együttes ülése dönt: 
 
      a) A szakmai előírásoknak megfelelő  pályázat alapján, a körjegyző kinevezéséről,  
          munkaviszonyának megszüntetéséről, a  körjegyzővel szembeni fegyelmi és  
          anyagi felelősség érvényesítéséről. 
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      b) A körjegyzőség ügyrendjének jóváhagyásáról, módosításáról. 
      c) A körjegyzőség működéséről szóló beszámoló elfogadásáról. 
      d) A körjegyzőség költségvetéséről és zárszámadásáról. 

 
(6) A körjegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat az érintett polgármesterek - 
      egymásközti megállapodás alapján - gyakorolják. 
      Munkáltatói intézkedéseiket egyeztetik a többi polgármesterrel. 
 
(7) A körjegyzőség működésének ellenőrzése, a feladatok egyeztetése céljából az  
      érdekelt községek  polgármesterei  a  körjegyző  részvételével  rendszeresen  
      tartsanak megbeszéléseket. 
 
(8) A körjegyző: 
      a) Vezeti a körjegyzőségi hivatalt. 
      b) Gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok  
          ellátásáról. 
      c) Ellátja  a  megállapodás  szerint  érintett   képviselő-testületek, bizottságok, 
          képviselők működésével kapcsolatos igazgatási teendőket. 
      d) Előkészíti  a  polgármester(ek)  hatáskörébe  utalt  államigazgatási  döntéseket,  
          gondoskodik azok végrehajtásáról. 
      e) Köteles a körjegyzőséghez tartozó települések képviselő-testületi ülésein részt  
          venni és ott a szükséges felvilágosításokat megadni. 
      f) Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 
      g) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői felett –  
           polgármesterek egyetértésével. 
      h) Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 
      i) Köteles jelezni a testületnek és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabály- 
          sértést észlel. 
      j) Évente beszámol a képviselő-testületeknek a körjegyzőség munkájáról. 
 
(8) A körjegyző, vagy megbízottja hetente 1 napon köteles minden községben  
      ügyfélfogadást tartani. 
 
(9) A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését a  

 
 
      polgármesterek együttesen végzik. 
 
(10) A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek a 
      települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 
                                                

A képviselő 
 

20.§. 
 

(1) A települési képviselő a település egészéért  vállalt felelősséggel képviseli a  
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       választóinak az érdekeit.  A képviselő jogai és kötelességei azonosak. A képviselő  
       köteles részt venni a képviselő-testület munkájában. 
 
(2) A képviselő az alakuló ülésen, illetve megválasztását  követő  ülésen esküt tesz. 
      Az eskü szövegét a  2. számú melléklet tartalmazza. 
 
(3) A képviselő a testületi ülésen a polgármestertől, alpolgármesterektől, körjegyzőtől 
       önkormányzati  ügyekben  felvilágosítást  kérhet,  amelyekre  az  ülésen  -  vagy 
       legkésőbb tizenöt napon belül írásban  -  érdemi választ kell adni. 

 
(4) A képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javaslatot 
       tehet a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására, 
       melyet a bizottság a legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és a tárgyalásra a  
       képviselőt meg kell hívni. 
 
(5) Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgár- 
       mesternek  -  a testület által átruházott  -  önkormányzati ügyben hozott döntését. 
 
(6) Megbízás alapján képviseli a képviselő-testületet. 
 
(7) A Körjegyzőség hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges 
       tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. 
 
(8) Közérdekű ügyekben kezdeményezheti a körjegyzőségi hivatal intézkedését,  
      amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni. 
 
(9) A képviselő-testületi tagok juttatásait külön rendeletben kell szabályozni. 
 
(10) A képviselő megbízólevelének átvételétől számított 30 napon belül, majd azt 
      követően minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot köteles tenni a külön 
      jogszabályban előírtak szerint. 
 

A képviselő-testület bizottsága 
 

20/A. §. 
 

(1) A  képviselő-testület  az  önkormányzati  képviselők  és  a  polgármester vagyon- 
      nyilatkozatainak vizsgálatával foglalkozó, valamint az alpolgármester választás 
      során a titkos szavazást lebonyolító 3 tagú ügyrendi bizottságot hoz létre. 
      A bizottság tagjait a települési képviselők közül választja. A bizottságnak nem 
      lehet tagja a polgármester és az alpolgármester. 
 
(2) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre 
     vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
(3) A bizottságot a polgármester indítványára össze kell hívni. 
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(4) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját  
     személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. 
     A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. 
 
(5) A vagyonnyilatkozatokat az ügyrendi bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. 
 
(3)  a)  A vagyonvizsgálati eljárást írásban, bizonyítékok megjelölésével, a vagyon- 
            nyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó megjelöléssel lehet kérni. Az eljárást 
            a bizottságnál bárki kezdeményezheti. 
 
       b)  Ha a bizottság indokoltnak tartja az eljárást, 3 napon belül értesíti az érintettet, 
             aki 8 napon belül köteles a nyilatkozatában szereplő adatokat igazolni.  
 
       c)  A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása során az országgyűlési 
             képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. Tv. 22. §. (5) - (6) bekezdésében 
             foglaltak az irányadók. 
 
       d) Az eljárás eredményéről a bizottság a soron következő ülésen tájékoztatja a 
            képviselő-testületet. 
 
(4) A vagyonnyilatkozatokat a bizottság az adatvédelmi szabályoknak megfelelően 
      Gelse-Gelsesziget-Kilimán Községek Körjegyzőségén őrzi, illetve teszi közzé. 
 
 

V.  FEJEZET 
 

A  TÁRSULÁSOKRA VONATKOZÓ  SZABÁLYOK 
 

21. §. 
 

(1) Az  önkormányzat  képviselő-testülete  feladatainak  hatékonyabb,  célszerűbb,  
      gazdaságosabb ellátása érdekében szabadon társulhat. Kihasználhatja a központi  
      költségvetés  pénzügyi  kedvezményeit a társulás  létesítésével,  működtetésével. 
 
(2) Az önkéntes és szabad társulás az önkormányzat alkotmányos joga, azonban a 
       társulás nem sértheti az önkormányzat érdekeit. 

 
(3) A társulások létrehozását, szervezetük és működésük rendjét írásos  
      megállapodásban kell rögzíteni, melyre a helyi önkormányzatok társulásairól és   
      együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. rendelkezései az irányadók. 
 
(4) A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei között a társulás 
       működése során felmerülő vitás kérdésekben a bíróság dönt. A bírói út  
       igénybevétele előtt az önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló 
       egyeztető bizottság állásfoglalását lehet kérni. 
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(5) Az önkormányzat a következő társulásokban vesz részt: 
       a)  térségfejlesztési társulás  -  Principális - menti Önkormányzatok Társulása 
                                                     -  Zalakaros  Kistérség Többcélú Társulása 
                                                     -  Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 
                                                     - Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi  
                                                        települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű 
                                                        megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás 
       c)  intézményi társulás 
             - alapfokú oktatási intézmények fenntartása, irányítása (óvoda, ált.iskola) 
             - egészségügyi alapellátást nyújtó feladatok ellátása (háziorvos, fogorvos, 
               védőnő) 
             - Eszteregnyei Egészségügyi Társulás a központi orvosi ügyelet ellátására. 
 

 
Térségfejlesztési társulás 

 
22. §. 

 
(1) E társulás keretében a térség fejlesztési programjának kidolgozása, egyeztetése, 
       pályázatok alapján anyagi eszközök elnyerése az elmaradottság csökkentéséhez, 
       térségi feladatok megoldása a meghatározó. 
 
(2) A társulási megállapodást a polgármester és a körjegyző írja alá. 
 
(3) A társulási megállapodás csak az önkormányzat minősített többségű  
      jóváhagyásával válik érvényessé. 
  

 
Hatósági igazgatási társulás 

 
 
 

23. §. 
 
(1) A  képviselő-testület  az  egyes  államigazgatási  hatósági  ügyfajták  szakszerű  
      intézésére hatósági igazgatási társulást hozhat létre más önkormányzatok  
      képviselő-testületeivel. 
 
(2) A hatósági igazgatási társulást írásos megállapodásba kell foglalni, melynek a  
       következőket kell tartalmazni: 
 
       a) a társulás résztvevőinek nevét, székhelyét, 
       b) a társulásban intézendő ügyek megjelölését, 
       c) a társulás vezetőjének, alkalmazottainak kinevezési módját, a munkáltatói jogok 
            gyakorlásának rendjét, a költségek viselésének arányát, 
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       d) a társulásba való belépés, illetőleg kilépés szabályait, 
       e) a társulás működési területén a helyszíni ügyintézés rendjét. 
 
(3) A társulási megállapodást a polgármester és a körjegyző írja alá. 
 
(4) A társulási megállapodást meg kell küldeni a Zala Megyei Kormányhivatal 
      Vezetőjének, aki 15 napon belül tehet törvényességi észrevételt. 
 
(5) A társulásban végzett ügyintézés tapasztalatairól a körjegyző a körjegyzőségi  
      beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 
Intézményi társulás 

 
24. §. 

 
(1) A képviselő-testület több községet ellátó intézmény alapítására, fenntartására, 
       működtetésére és fejlesztésére intézményi társulást hozhat létre más képviselő- 
       testületekkel. 
 
(2) A megállapodásban meg kell határozni: 
       a) a közös intézmény tevékenységi és ellátási körét, 
       b) az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának arányát, 
       c) az intézmény fenntartásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, 
            valamint azok gyakorlásának módját, 
       d) az intézményvezető kinevezésével, munkaviszonya megszüntetésével, a vele 
            szembeni fegyelmi és anyagi felelősséggel kapcsolatos szabályokat, 
        e) a megállapodás felmondásának a feltételeit. 
 
(3) Az intézményi társulásról szóló megállapodás az SZMSZ mellékletét képezi. 
 
 

 
 

VI.  FEJEZET 
 

AZ  ÖNKORMÁNYZATOK  GAZDASÁGI  ALAPJAI  
 

Az önkormányzat vagyona 
 

25. §. 
 

(1) Az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt. Saját tulajdonnal rendelkezik és  
       költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. 
       Költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. 
       Az  állami  költségvetéshez  az  állami  támogatásokkal  és  más  költségvetési  
       kapcsolatokkal kötődik. 
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(2) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni     
       értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. 
 
(3) Az  önkormányzati  vagyon  külön  része  a  törzsvagyon,  amelyet  a  többi  
      vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.  A vagyonállapotot  az éves  
      zárszámadáshoz csatolt leltárban kell kimutatni. 
 
(4) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül 
       kötelező  önkormányzati  feladat-  és  hatáskör  ellátását  vagy  a  közhatalom  
       gyakorlását szolgálja. 
 
(5) Az  önkormányzat  vagyonára  és  gazdálkodására  vonatkozó  legalapvetőbb  
      rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 
        Ebben a rendeletben kell megállapítani: 
        a) a forgalomképtelen vagyontárgyak körét, 
        b) a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyait és azokat a feltételeket, 
             amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való rendelkezés során, 
        c) azoknak a vagyontárgyaknak, vagyoni részeknek és jogoknak a körét, amelyek 
             elidegenítéséről, megterheléséről, vállalkozásba való beviteléről, illetőleg más  
             célú hasznosításáról csak helyi népszavazással, vagy lakossági vélemény 
             kikérésével lehet dönteni. 
 
(6) Az önkormányzat törzsvagyonát, valamint a forgalomképes vagyontárgyak tételes  
       listáját a helyi vagyonrendelet melléklete tartalmazza. 
 
(7) Az  önkormányzat  vállalkozása  a  kötelező  feladatainak  ellátását  nem  
      veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt,  
      amelyben a felelőssége nem haladja meg a  vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
 
(8) Az önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat  
      vagyonaként kell nyilvántartani. A közösből létrejött vagyonszaporulat a társult  
      helyi önkormányzatok közös vagyona. 
 
(9) A  polgármester  az  önkormányzati  vagyon  helyzetének  alakulásáról  köteles  
      tájékoztatni az állampolgárokat (lakossági fórumon). 
 

Az önkormányzat költségvetése 
 

26. §. 
 
(1)  Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. 
 
(2) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt 
      meghaladó időszakra szól. 
      A gazdasági program tartalmát az Ötv. 91. §. (6) bekezdése tartalmazza. 
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      A választási ciklus idejére szóló gazdasági programot a képviselő-testület az  
      alakuló ülését követő 6 hónapon belül fogadja el. Az előző ciklusról átnyúló  
      gazdasági programot az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülést  
      követő 6 hónapon belül felülvizsgálja, és legalább a ciklus végéig kiegészíti, vagy 
      módosítja. 

 
(3)  A képviselő-testület az éves költségvetését önkormányzati rendeletben állapítja  
      meg.  
      A  költségvetés   részletes  szabályait  az   államháztartásról   szóló  törvény,  a 
      finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetésről  
      szóló törvény határozza meg. 
 
(3) Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett 
       központi  adókból,  más  gazdálkodó  szervektől  átvett  bevételekből,  központi  
       költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg. 
 
(4) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik: 
 
       a)  Az első forduló (koncepció) főbb elemei: 
             - A Kormány  által  rendelkezésre  bocsátott  költségvetési  irányelvek  
                tartalmának figyelembe vétele, 
              - Az önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható 
                 feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérés, 
                 Ezen belül: - bevételi források, azok bővítésének lehetőségei, 
                                    - kiadási szükségletek, az igények és célkitűzések egyeztetése 
                                    - a szükségletek kielégítési sorrendjének meghatározása 
                                    - a várható döntések hatásainak előzetes felmérése. 
 
         b) A második forduló főbb elemei: 
              - A képviselő-testület megtárgyalja a költségvetési rendelet tervezetét,  
                 amely több alternatívával is készülhet. 
              - A költségvetési javaslat tartalmazza: 
                     - a bevételeket forrásonként 
                     - a kiadásokat feladatonként, elkülönítve a működési és fenntartási  
                        kiadásokat,  felhalmozási  kiadásokat,  pénzeszközátadásokat,  hitel  
                        visszafizetéseket,  általános  és  céltartalékokat,  az  előző évi  
                        pénzmaradvány felhasználható részét, 
                      - az áthúzódó feladatok következő évi pénzügyi kihatását. 
 
(5) A költségvetési rendelet tervezetét a körjegyző készíti el, s a polgármester terjeszti  
      a képviselő-testület elé. 
 
(6) Az önkormányzat a költségvetés végrehajtásáról a központi jogszabályoknak meg- 
       felelően beszámolót készít. 
       A beszámoló készítésére és előterjesztésére a költségvetési jogszabályok az  
        irányadók. 
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(7) A költségvetési rendeletet és a zárszámadási rendeletet a polgármester és a  
      körjegyző írják alá. 
 

Az önkormányzat gazdálkodása 
 

27. §. 
 

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a körjegyzőség látja el. 
       E körben különösen: 
        a) A központi jogszabályok által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési 
             tájékoztatót, a költségvetési beszámolót, valamint a pénzforgalmi információt, 
             s mindezeket megküldi a MÁK részére. 
        b) Beszedi az önkormányzat saját bevételeit. 
        c) Igényli a MÁK-on keresztül a címzett és céltámogatásokat. 
        d) Gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények  
             pénzellátásáról. 
        e) Biztosítja a számvitelei rendnek megfelelő könyvelést. 
        f) Gondoskodik az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartásáról. 
        g) Elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt a mérleg beszámolóhoz 
             csatolja. 
         h) A pénzintézeten keresztül gondoskodik az önkormányzat tartozásainak   
             kiegyenlítéséről. 
 
(2) A  körjegyzőség  a  kisebb  összegű  kifizetéseket  a  házipénztárban  kezelt  
      ellátmányból készpénzzel teljesíti. 
 
(3) Az önkormányzat közalapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettségvállalást  
      tehet. 
      Hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki. Ennek fedezetéül az önkormányzati törzs- 
      vagyon és a - likvid hitel kivételével - a normatív állami hozzájárulás, az állami 
      támogatás,  a személyi  jövedelemadó,  valamint  az  államháztartáson  belülről  
      működési célra átvett bevételei nem használhatók fel. 
 
(4) Az  önkormányzat  dönt  a  célhoz  nem  kötött  forrásai  betétként  történő  
      elhelyezéséről  az állami hozzájárulás kivételével,  valamint  egyéb  banki  
      szolgáltatások igénybevételéről. 
 
(5) Az  önkormányzat  adósságot  keletkeztető  éves  kötelezettségvállalásának  
      (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és  
      kezességvállalásának) felső határa nem lehet több a korrigált saját folyó bevételnél. 
 
(6) Az önkormányzat az intézményét támogatásban részesíti. Nem vonhatja el és a  
      támogatásba nem számíthatja be az intézménynek a kötelező térítési díjon kívüli  
      bevételeit. 
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(7) Az önkormányzat a más által fenntartott intézmények működéséhez támogatást 
      nyújthat. 
 
(8) Az  önkormányzat  gazdálkodásának  biztonságáért  a  képviselő-testület,  a 
      gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 
 
(9) A  veszteséges  gazdálkodás  következményei  az  önkormányzatot  terhelik,  
      kötelezettségeiért az állami költségvetés nem tartozik felelősséggel. 
      A fizetőképesség helyreállítása érdekében az önkormányzat köteles felfüggeszteni  
      – a hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások kivételével – a feladatok  
      finanszírozását. 
 

Ellenőrzés 
 

28. §. 
 

(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 
      Az európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségvetési támogatások felhasználását 
      az Európai Számvevőszék, EB illetékes szervei, a kormány által kijelölt szerv, a  
      kincstár, a kifizető hatóság képviselői is ellenőrizhetik. 
 
(2) Az önkormányzat és saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a helyi  
      önkormányzat látja el belső ellenőrzés keretében.  
      Az éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig  
      hagyja jóvá. A belső ellenőrzést az önkormányzat társulás útján látja el. 
 
(3) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést az intézményekre 
      vonatkozójelentéssel együtt készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a  
      tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő- 
      testület elé terjeszti. 
 
(4) Ha az önkormányzat előző évben teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300  
      millió Ft-ot, és hitelállománnyal rendelkezik, vagy hitelt vesz fel, köteles a  
      hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente az önkormányzat  
      és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentését,  
      könyvviteli mérlegét, pénzmaradványát és eredmény kimutatását könyvvizsgálóval  
      felülvizsgáltatni és a Belügyi Közlönyben közzétenni. 
 
 

VII. FEJEZET 
 

HELYI  NÉPSZAVAZÁS,  NÉPI  KEZDEMÉNYEZÉS,  LAKOSSÁG I  
FÓRUMOK 

 
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 
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29. §. 
 
(l) A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi 
      kezdeményezés rendjét. 
 

30. §. 
 
(1) A  képviselő-testület  évente  legalább  egy  alkalommal  előre  meghirdetett  
       közmeghallgatást tart. 
       A közmeghallgatáson az állampolgárok és a településen működő társadalmi szer- 
       vezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyekben a kép- 
       viselő-testületi  tagokhoz,  a  polgármesterhez  és  a  körjegyzőhöz  kérdéseket  
       intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. 
 
(2) A  közmeghallgatás  helyéről,  idejéről hirdető táblán,  vagy kábel  TV-n  és  
      szórólapokon tájékoztatni kell az állampolgárokat. A hirdetményt legalább egy  
      héttel korábban közzé kell tenni. 
 
(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén - megbízása 
       alapján - az alpolgármester vezeti, vagy más időpontra kerül ismét meghirdetésre. 
 
(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre a képviselő-testületi jegyző- 
       könyvekre vonatkozó szabályok az irányadók. 
 
(5) A képviselő-testület az Ötv-ben meghatározott esetekben, döntései előtt, kikérheti 
       a  lakosság  véleményét,  tájékoztatást  adhat  a  lakosságot  érintő  fontosabb 
       feladatokról falugyűlés keretében is. 
 
 

VIII.  FEJEZET 
 
 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 
 
 

30. §. 
 
(1) Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. április 1-én lép hatályba. 
       Kihirdetésének napját és módját az eredeti példányon fel kell tüntetni. 
 
(2) Az SZMSZ  mellékleteinek folyamatos vezetéséről, kiegészítéséről a körjegyző 
      gondoskodik. 
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(3) Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/2007.(III. 21.)  
      számú, valamint az azt módosító 5/2008. (IV. 16.) számú önkormányzati  rendelet. 
 
 
 
 

Szegedi Ferenc                                                             László Piroska 
               Polgármester                                                                   körjegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 26. 
 
 
 

László Piroska 
körjegyző 

 


