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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL

Kömlő  község  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  többször  módosított  1990.  évi  LXV.  törvény 
(továbbiakban  Ötv.)  18,§.  (1)  bekezdése  alapján  a  –  szervezeti  és  működési 
rendjére (továbbiakban SZMSZ) a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános Rendelkezések

Az önkormányzat és jelképei

1.§.

(1) A képviselő testület a szervei számára az Ötv-ben és más jogszabályokban 
meghatározott  feladat-  és  hatásköri  szervezeti  és  működési  előírásokat  az 
SZMSZ-ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.

2.§.
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(1)  Az  önkormányzat  hivatalos  elnevezése:  Kömlő  Község  Önkormányzata 
(továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat székhelye: 3372 Kömlő, Fő út 26.
Illetékességi területe: Kömlő község közigazgatási területe.
(2) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet: Kömlő Község 
Önkormányzata Képviselő Testülete.
A település főbb adatait az 1. számú melléklete tartalmazza.

3.§.

(1) Az önkormányzat jelképei: címer, zászló és pecsét.
(2)  Az  önkormányzat  jelképeit  és  azok  használatának  rendjét  külön  rendelet 
állapítja meg.

4.§.

(1)  Az  önkormányzat  helyi  kitüntetések  és  elismerő  címek  alapítására  és 
adományozás rendjét külön rendelet állapítja meg.

5.§.

(1)   A  polgármester  gondoskodik  arról,  hogy  a  község  lakossága  a  nemzeti 
ünnepeket  méltó módon megünnepelje.  A képviselő testület  indokolt  esetben 
ünnepi ülést tart.
(2)  Az  önkormányzat  ünnepei:  Hősök  napja  -  május  utolsó  vasárnapja  -, 
valamint a Kömlői Kulturális Napok rendezvénysorozata – mely minden évben 
november utolsó hetében, vagy december első hetében kerül megrendezésre.
(3)  Kömlő  Község  Önkormányzatának  lapja  a  KÖMLŐ  NÉP,  mely 
negyedévenként  jelenik  meg.  Az  önkormányzat  lapját  a  lakosság 
térítésmentesen kapja meg.
(4)  Az önkormányzat  lapja  tartalmazza  többek között  az  önkormányzat  főbb 
döntéseit, melyek a lakosság széles körét érintik.
(5) A KÖMLŐ NÉPE újság 1-1 példányát le kell fűzni, majd beköttetni és a 
könyvtárban  elhelyezni,  ezzel  is  lehetőséget  biztosítva  a  település  történetét 
feldolgozó kutató munkához.

II. Fejezet
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Az önkormányzat feladata, hatásköre

6.§.

(1) A képviselő testület feladat és hatáskörébe tartozó helyi ügyekben szabadon 
dönt. A törvény keretei között önállóan szabályozza, egyedi ügyekben szabadon 
igazgatja a feladat és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket.
(2) Az önkormányzat jogi személy, az önkormányzati feladat és hatáskörök a 
képviselő  testületet  illetik  meg,  melyet  jelen  rendeletében  vagy  más 
önkormányzati  rendeletben  megállapítottak  szerint  átruház  a  polgármesterre, 
vagy bizottságaira. 
(3)  A  képviselő  testület  kizárólagos  hatáskörébe  tartozik  az  Ötv.  10§-ban 
meghatározottakon túl:

- az éves munkaterv elfogadása
- beruházási- és fejlesztési célú hitel felvétele
- működési célú hitel felvétele jóváhagyott költségvetési előirányzat 1%-a 

felett.
(4) A képviselő testület egyes hatásköreinek gyakorlását az 1. számú melléklet 
szerint átruházza a polgármesterre és bizottságaira.
(5)  A  képviselő  testület  az  átruházott  hatásköreinek  gyakorlásához  utasítást 
adhat a hatáskörét bármikor visszavonhatja. A hatáskör gyakorló az e kereten 
belül tett  intézkedéseiről,  hozott döntéseiről a soron következő ülésen köteles 
beszámolni.

7.§.

(1) Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében:
- településrendezés és településfejlesztés
- épített és természeti környezet védelme
- lakásgazdálkodás
- vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás
- köztemetők fenntartása
- helyi közutak és közterületek fenntartása
- helyi köztisztaság biztosítása
- gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól
- közreműködés az energiaszolgáltatásban
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
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-  gondoskodás  az  óvodai  nevelésről,  az  egészségügyi  és  szociális 
ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról
-  közművelődési,  tudományos,  művészeti  tevékenység  és   a  sport 
támogatása
- nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása
- egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése, közösségi tér 
biztosítása

(2)  A  törvény  kötelezheti  az  önkormányzatot  arra,  hogy  egyes 
közszolgáltatásokról, közhatalmi feladatok helyi ellátásáról gondoskodjon.
(3) Az önkormányzat köteles gondoskodni:

- az egészséges ivóvíz ellátásról
- az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről
- egészségügyi és szociális alapellátásról
- közvilágításról
- a helyi közutak és köztemető fenntartásáról
- nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről
- gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapellátásról

(4)  A  képviselő  testület  az  alakuló  ülést  követően  megválasztásának 
időtartamára  a  polgármester  előterjesztése  alapján  gazdasági  programot 
(ciklusprogramot) fogad el.
(5) A gazdasági program (ciklusprogram) tartalmazza:
a.) a kötelezően ellátandó feladatok teljesítésének, fejlesztésének elképzeléseit.
b.)  a  település  lakosságának  ellátása  érdekében  a  közszolgáltatások 
szervezésének módját, fejlesztésének elképzeléseit.
c.)  a  fentiek  érdekében  új  intézményes,  gazdálkodó  szervezetek,  társulások 
létrehozásával  kapcsolatos  konstrukciókat,  átszervezések  megoldásának 
elképzeléseit.
d.)  az  önkormányzat  gazdasági  alapját,  vagyonának  gyarapítását, 
hasznosításának módját, bevételeinek növelését célzó intézkedéseket.
e.)  a  területfejlesztéssel  kapcsolatos  feladatokat,  továbbá  a  más, 
önkormányzatokkal, szervetekkel és régiókkal való együttműködés fő irányait, 
kapcsolatainak fejlesztését.
f.)  táblázatok  a  fejlődés  üteméről,  számszaki  adatokról,  diagramokkal, 
mellékletekkel  a  település  jelenlegi  helyzetéről,  a  településrendezés  fő 
hatásairól.
(6) A önkormányzati feladatokat a képviselő testület és szervei, a polgármester, 
a bizottságok és a Polgármesteri Hivatal látja el.
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II. Fejezet

A képviselő testület működése

A képviselő testület alakuló ülése

8.§.

(1)  A  képviselő  testület  tagjainak  száma  10  fő,  név-  és  címjegyzéküket  a 
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2)  A  képviselő  testület  alakuló  ülését  a  helyi  önkormányzati  képviselők 
választását  követően  –  jogszabályi  előírások  keretein  belül  –  tartja  meg.  Az 
alakuló  ülést  a  polgármester  hívja  össze  és  a  polgármester  eskütételig  a 
legidősebb  képviselő,  mint  korelnök  vezeti.  A  megbízóleveleket  a  helyi 
választási  bizottság  elnöke  adja  át,  miután  beszámolt  a  helyi  önkormányzati 
képviselők és polgármester választás eredményéről.
(3)  A  megbízólevelek  átvétele  után  a  polgármester  és  a  képviselők  esküt 
tesznek.
(4) Az alakuló ülésről távollevő képviselő az esküt a képviselő testület soron 
következő ülésén a képviselő testület előtt teszi le.
(5)  A képviselő  testület  az  alakuló ülésén – a  képviselő testület  hatáskörébe 
tartozó választások lebonyolítására – az ügyrendi bizottság hivatott.

Képviselő testületi ülés összehívása

9.§.

(1)A  képviselő  testület  üléseit  munkaterv  szerint  tartja,  havonta  az  utolsó 
csütörtökön.
(2) A képviselő testület ülését a polgármester írásbeli meghívóval hívja össze, 
mely tartalmazza:

- ülés helyét, idejét,
- javasolt napirendi pontokat az előadók megjelölésével,
- írásbeli előterjesztésnél az előterjesztéseket mellékelni kell.

(3) Az ülés meghívóját az írásos előterjesztésekkel együtt úgy kell kézbesíteni, 
hogy azt a képviselők az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják.
(4) A képviselő testület ülésére a képviselőkön kívül meg kell hívni:

- jegyzőt,
- a napirendi pont előadóját,
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- a napirendi ponttal érintett önkormányzati intézmények vezetőit,
- a napirendi ponttal érintett szervek, intézmények vezetőit,
-  az  önkormányzat  illetékességi  területén  működő  pártok  és  egyházak 
képviselőit,
- az őket érintő napirendhez az adott bizottság nem képviselő tagjait,  a 
polgármesteri hivatal előadóit,
- kisebbségi önkormányzat elnökét,
-  azon  személyeket,  akiknek  jelenléte  a  napirendi  pont  tárgyalásához 
szükséges, az előterjesztő vagy a polgármester javaslata alapján.

A képviselő testület ülésén tanácskozási jog illeti meg:
- jegyzőt,
- a napirendi pont előadóit,
- a napirendi ponttal érintett önkormányzati intézmények vezetőit,
szervek, intézmények vezetőit,
- az őket érintő napirendhez az adott bizottság nem képviselő tagjait,  a 
polgármesteri hivatal előadóit,
- azon személyt,  illetve szervezet  vezetőjét,  akinek jelenléte a napirend 
tárgyalásához szükséges és az előterjesztő, vagy a polgármester javaslata 
alapján meghívásra került.

(5) A meghívóval  együtt  kézbesíteni  kell  az írásos előterjesztéseket  is.  Írásos 
előterjesztést csak azon személyek részére kell kézbesíteni, akinek tanácskozási 
joga van.
(6)  A  képviselő  testület  üléséről  a  lakosságot  hirdetőtáblán  elhelyezett 
meghívóval, valamint hangos híradó útján kell értesíteni.

A rendkívüli ülés összehívása

10.§.

(1) A polgármester a képviselő testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban 
is összehívhatja.
(2) A képviselő testület rendkívüli ülését össze kell hívni:

- legalább három települési képviselő indítványára,
- a képviselő testület bizottságának indítványára,
- a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének indítványára,
- súlyos törvénysértés esetén a jegyző kezdeményezésére.

(3) A rendkívüli ülés índíványát a polgármesternél kell előterjeszteni. Meg kell 
jelölni  az  írásbeli  indítványban  a  tárgyalásra  javasolt  napirendet,  valamint  a 
tárgyalás sürgősségének indokát.
(4) A polgármester a rendkívüli ülés összehívásáról az indítvány benyújtásától 
számított 5 napon belül köteles gondoskodni.
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(5) A rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával az ülés megkezdése 
előtt  kézbesíteni  kell,  a  napirend  írásos  anyagaival  együtt.  Amennyiben  a 
sürgősség indokolja a rendkívüli ülés szóban és telefonon is összehívható.
(6) Amennyiben a sürgősségi indítvány előterjesztését követő 8 napon belül a 
testület rendes ülést tart, az indítványt a rendes ülés napirendjére kell tűzni.

A Képviselő Testület munkateve

11.§.

(1) A képviselő testület munkatervet készít, melyet a polgármester terjeszt elő.
(2) A munkatervhez javaslatot kell kérni:

- képviselőktől,
- bizottságok nem képviselő tagjaitól,
- intézmények vezetőitől,
- pártok képviselőitől,
- jegyzőtől,
- egyház képviselőjétől.

(3) Minden év december 31-ig el kell fogadni a munkatervet.
(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:

- A képviselő testület rendes üléseinek tervezett naptári időpontját és az 
előre rögzíthető napirendi pontokat.
- Napirendi pontok előterjesztőit.
-  Az  előterjesztésért  felelős  megjelölését,  egyéb  szervezési  jellegű 
feladatokat.
-  Közmeghallgatás,  vagy  lakossági  fórum  esetén  annak  tárgyát  és 
időpontját.

(5) A munkatervet meg kell küldeni mindazok részére, akiktől a polgármester 
javaslatot kért a munkaterv összeállításához.
A munkatervet  a  lakosság  tájékoztatására  a  hirdetőtáblán  közzé  kell  tenni  a 
Polgármesteri Hivatalban.

A Képviselő Testület ülése

12.§.

(1) A képviselő testület ülése nyilvános.
(2) A képviselő testület zárt ülést tart:

-  Választás.  Kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízás  adása,   illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása 
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és  állásfoglalást  igénylő  személyi  ügy  tárgyalásakor,  ha  az  érintett  a 
nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.
-  Önkormányzati  hatósági,  összeférhetetlenségi  és  kitüntetési  ügy 
tárgyalásakor,  valamint  vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos  eljárás 
tárgyalásakor.

(3) A képviselő testület zárt ülést rendelhet el vagyonával való rendelkezés és az 
általa  kiírt  pályázat  tárgyalásakor,  ha  üzleti  érdekeket  sértene  a  nyilvános 
tárgyalás.
(4) Zárt ülést elrendelni minősített szótöbbséggel lehet, bármely képviselő vagy 
az érintett kezdeményezésére, konkrétan a kérelem indokának megjelölésével.
(5)  Zárt  ülésen  a  képviselő  testület  tagjai,  a  jegyző,  az  érintett  valamint  a 
szakértő vesz részt. A törvény által előírt esetben kötelező az érintett meghívása.
(6) A zárt  ülésről  készült  jegyzőkönyvbe csak az ülés résztvevői,  a  tárgyban 
közvetlenül érintettek tekinthetnek bele.

A Képviselő Testületi ülés napirendje

13.§.

(1)  A  képviselő  testület  ülésének  napirendjére  és  a  tárgyalás  sorrendjére  a 
polgármester  tesz  javaslatot,  amely  alapján  a  napirendet  a  képviselő  testület 
állapítja meg. A munkatervben nem szereplő javaslatok megtárgyalásáról  vita 
nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.
(2)  A  polgármester  köteles  az  időben  benyújtott  sürgősségi  indítványt  a 
napirendi javaslat megtárgyalásakor ismertetni. A testület minősített többséggel 
dönt az indítvány megtárgyalásáról vagy annak elnapolásáról.
(3) A napirend elhalasztását – a napirend elfogadása előtt, alapos indokkal annak 
tárgyalása  közben  idő  hiányában,  előkészítetlenség  vagy  egyéb  alapos  indok 
miatt a tanácskozásra jogosultak közül bárki indítványozhatja. Ha az előterjesztő 
az  elnapolással  egyetért,  erről  a  képviselő  testület  vita  nélkül,  egyszerű 
szótöbbséggel  határoz és  a polgármester  javaslatára  meghatározza a  napirend 
tárgyalásának időpontját.
(4) A képviselő testület az elfogadott sorrend szerint tárgyalja meg a napirendi 
pontokat.
(5) A napirendi pontok tárgyalása előtt:

-  a  polgármester  tájékoztatást  ad  a  két  ülés  közötti  időszak  fontosabb 
eseményeiről,
-  beszámol  a két ülés közötti  időszakban átruházott  hatáskörben hozott 
döntésekről,
- a jegyző tájékoztatást ad a legfontosabb jogszabályi változásokról,
-  előterjeszti  a  lejárt  határidejű határozatokról  szóló  jelentést,  melyet  a 
testület tudomásul vesz, határozat nélkül.
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Az előterjesztés

14.§.

(1) Írásos előterjesztés készítése kötelező a következő ügyekben:
- rendeletalkotás,
- szervezet alakítása,
- helyi népszavazás és népi kezdeményezés kiírása,
- gazdasági program, költségvetés meghatározása és az ezekről szóló
beszámolók, településfejlesztési tervek jóváhagyásával kapcsolatos ügyek.
- társulások létrehozása, csatlakozás, kilépés.
- intézményalapítás, megszüntetés, átszervezés.

(2) Egyéb ügyek szóban is előterjeszthetőek.
(3) Előterjesztést tehetnek a képviselő testület elé:

- képviselők,
- polgármester, alpolgármester,
- bizottságok,
- jegyző,
- polgármesteri hivatal köztisztviselői a jegyző ellenjegyzésével,
- az önkormányzati intézmények vezetői,
- mindazon szervek, intézmények vezetői, akik tanácskozási joggal
meghívottak a képviselő testület ülésére.

(4) Előterjesztéseket a jegyzőnek kell benyújtani, aki törvényességi szempontból 
felülvizsgálja.  A felülvizsgálat  során ellenőrzi,  hogy megfelel-e  a  tartalmi  és 
formai követelményeknek, valamint azt, hogy adott ügyben van-e hatásköre a 
testületnek.
(5) Ellenőrzi a határozati javaslatok törvényességét.

15.§.

(1) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmazni kell:
- a tárgyát és a tényállást,
- a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,
- alternatívák indokait,
- a határozati javaslatot, felelős, valamint határidő megjelöléssel.

(2) Hatósági ügyekben tett előterjesztés alapján hozott testületi döntést a jegyző 
az ügyfél számára kiadható formában készítteti el.
(3) Tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmazhat.
(4)  Az  előterjesztés  elkészítéséért,  valamint  határidőben  való  benyújtásáért  a 
napirend előadója a felelős.
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Rendeletalkotás

16.§.

(1)  A  képviselő  testület  a  törvény  által  nem  szabályozott  helyi  társadalmi 
viszonyok rendezésére,  illetve  annak végrehajtására  önkormányzati  rendeletet 
alkothat.
(2) A rendeletalkotást kezdeményezhetik:

- a képviselő testület tagjai,
- a képviselő testület bizottsága,
- a polgármester,
- a jegyző.

(3)  A  rendeletalkotásra  irányuló  kezdeményezéseket  a  polgármesternél  kell 
benyújtani. A polgármester a jegyző véleményét követően terjeszti a testület elé, 
amely  dönt  a  kezdeményezés  elfogadásáról,  majd  meghatározza  a 
rendeletalkotás menetét, valamint azt, hogy milyen fórumon kell megvitatni.

Kérdés, interpelláció

17.§.

(1) Kérdés az önkormányzat hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, döntési 
előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.
(2) A kérdésre a képviselő testület ülésén a megkérdezett köteles választ adni. A 
válaszadás maximális időtartama 3-5 perc.
(3) A képviselő testület ülésén – lehetőleg a napirendek lezárása után:

- polgármestertől,
- alpolgármestertől,
- önkormányzati bizottságok elnökeitől,
- a jegyzőtől,

önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet (interpellálhat) melyre az ülésen – 
vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi választ ad.
(4)  Ha  az  interpelláció  benyújtására  a  képviselő  testület  ülését  megelőzően 
legalább 15 nappal került sor, úgy arra az üléseken kell érdemben választ adni. 
Ennek időtartama az 5 percet nem haladhatja meg.
(5) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell 
vonni.  A  képviselő  testület  részletesebb  kivizsgálást  is  elrendelhet,  ezzel 
megbízhatja  a  polgármestert,  az  alpolgármestert,  valamely  önkormányzati 
bizottság elnökét.
(6)  A  képviselő  testület  ülésén  az  interpellációra  adott  válasz  elfogadásáról 
először  az  előterjesztő  nyilatkozik,  majd  vita  nélkül  a  testület  dönt  az 
elfogadásról.
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A képviselő testület tanácskozási rendje

18.§.

(1)  A  képviselő  testület  üléseit  a  polgármester,  akadályoztatása  esetén  az 
alpolgármester,  mindkettőjük  távollétében  az  ügyrendi  bizottság  elnöke  hívja 
össze és vezeti. Munkáját a jegyző segíti.
(2)  A  képviselő  testület  ülését  a  polgármester  nyitja  meg.  Megállapítja  a 
határozatképességet  és  javaslatot  tesz  a  napirendre.  Az  ülés  ideje  alatt 
folyamatosan ellenőrzi a határozatképességet.
(3)  A  rend  fenntartásáról  a  polgármester  gondoskodik.  A  tanácskozás 
megzavarása esetén a képviselőket rendre utasítja.
(4) A polgármester a tanácskozás rendjének megtartása érdekében:

-  figyelmezteti  azt  a  felszólalót,  aki  a  tárgytól  eltér,  harmadszori 
ismétlődés  esetén megvonja tőle a szót,

- rendre utasíthatja azt a képviselőt, aki a képviselő testület tagjához 
méltatlan magatartást tanúsít, sértő kifejezést használ.

(5) A polgármester a tanácskozás során legalább napirendi pontonként tárgyalási 
szünetet rendelhet el.
(6)  A  nyilvános  ülésen  megjelent  állampolgárok  a  számukra  kijelölt  helyet 
foglalhatják  el.  a  tanácskozás  rendjének  megzavarása  esetén  a  polgármester 
rendreutasítja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a 
terem elhagyására is kötelezheti.
(7)  A  polgármesternek  a  rendfenntartás  érdekében  tett  intézkedés  ellen 
felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.
(8)  Az  ülésen  részt  vevő  állampolgároknak  tanácskozási  joguk  nincs.  Csak 
akkor kaphatnak szót, ha azzal a képviselő testület egyetért. A felszólalás ideje 3 
percnél hosszabb nem lehet.

Vitavezetés szabályai

19.§.

(1) Az ülés vezetője az ülés során napirendi pontként megnyitja és berekeszti a 
vitát.
(2) Elsőként a napirendi pont előadóját, valamint a bizottság elnökét illeti a szó. 
Az előadót a zárszó is megilleti  a vita lezárása után. Az előadó tanácskozási 
joggal nem rendelkező szakértő segítségét is igénybe veheti.
(3)  Az ülés  vezetője  vagy bármelyik képviselő  javasolhatja  a  napirendi  pont 
tárgyalásának elnapolását.  Ha az elnapolással  az előterjesztő egyetért,  erről  a 
testület  vita  nélkül  határoz,  a  napirendi  pont  tárgyalása  idejének 
meghatározásával.
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(4) A polgármester a vitát lezárja, ha a kérdéshez több felszólaló nincs. A vita 
lezárását, valamint a hozzászólás korlátozását bármely képviselő kérheti. Erről a 
testület egyszerű szótöbbséggel határoz.
(5) A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben bármely javaslat 
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

A döntéshozatal szabályai

20.§.

(1) A képviselő testület tagjai igen vagy ellenszavazattal, illetve tartózkodással 
szavazhatnak.
(2)  A  döntés  meghozataláig  általában  –  minősített  többséget  igénylő  esetek 
kivételével – egyszerű többség, a jelenlévő képviselők több mint felének igenlő 
szavazata szükséges.
(3)  A  minősített  többséghez  a  megválasztott  képviselők  több  mint  felének 
egybehangzó szavazata szükséges.
(4) A következő ügyekben a képviselő testület minősített többséggel dönt:

- rendeletalkotás,
- szervezetének kialakítása, működésének meghatározása,
- törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás,
- pénzügyi, gazdálkodási ügyekben négymillió forint összeghatár felett,
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti
szervhez való csatlakozás,
- külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötése, 
nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás,
- intézmény alapítása, megszüntetése, átszervezése,
- zárt ülés elrendelése,
- képviselő kizárása,
- képviselő testület önfeloszlatásának kimondása,
-  polgármester  ellen  kereset  benyújtása,  tisztségének  megszüntetése 
érdekében.

(5)  Kizárható  a  döntéshozatalból  az  a  képviselő,  akit,  vagy  akinek  a 
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget a képviselő 
köteles bejelenteni. A kizárásról a képviselő testület dönt. A kizárt képviselőt a 
határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.
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Szavazás

21.§.

(1) Szavazni csak személyesen lehet.
(2) A szavazás nyílt vagy titkos lehet. A nyílt szavazás névszerinti is lehet.
(3)  A  kérdést  úgy  kell  szavazásra  feltenni,  hogy  arra  igennel  vagy  nemmel 
lehessen szavazni.
(4) A polgármester a vita során elhangzott javaslatok érintett részét külön-külön 
teszi fel szavazásra úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti 
javaslatot szavaztassa meg.
(5) A szavazás kézfeltartással történik. A levezető elnök elsőként a javaslattal 
egyetértőket, majd az ellenszavazókat kéri fel szavazásra. Ezt követően történik 
a tartózkodás kinyilvánítása. 
(6)  A  szavazás  eredményét  a  jegyző  közreműködésével  kell  megállapítani. 
Amennyiben a szavazás kétséges, azt meg kell ismételni.
(7) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja a szavazás 
eredményét, ismerteti a döntés szövegét.

Név szerinti szavazás

22.§.

(1) Név szerinti szavazásra bármely képviselő javaslatot tehet. Erről a kérdésről 
a testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.
(2) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:

- ha azt törvény előírja,
- a szavazás megkezdése előtt legalább 3 képviselő ezt indítványozza,
- a polgármester, illetve a jegyző indítványára,
- ha azt a bizottság indítványozza.

(3) Név szerinti szavazás esetén a jegyző sorrendben olvassa fel a képviselők 
nevét. A képviselők „igen, nem, vagy tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A 
névsoron a jegyző a szavazatokat feltünteti, majd azt átadja az ülés vezetőjének. 
Az ülés vezetője ennek alapján kihirdeti a szavazás eredményét. A névszerinti 
szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
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Titkos szavazás

23.§.

(1) Titkos szavazásnál az Ügyrendi Bizottság bonyolítja a szavazást.
(2) Titkos szavazás szavazólapon történik, szavazófülke, vagy külön helyiség és 
urna  biztosításával.  A  szavazásról  külön  jegyzőkönyv  készül,  az  Ügyrendi 
Bizottság elnöke ez alapján ismerteti a szavazás eredményét.
(3) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell  a szavazás 
helyét,  szavazatszedő  bizottság  tagjainak  nevét,  a  szavazás  eredményét.  A 
képviselő  testület  üléséről  készült  jegyzőkönyvhöz  kell  a  titkos  szavazásról 
készült jegyzőkönyvet csatolni.

Képviselő testületi döntések

24.§.

(1) A képviselő testület
- rendeletet alkot,
- határozatot hoz.

(2) Határozat hozatal nélkül dönt a képviselő testület:
- napirendi pontok meghatározásáról,
- ügyrendi kérdésekről, valamint a 
- tájékoztatók elfogadásáról.

(3)  A  képviselő  testület  rendeleteit  és  határozatait  –  naptári  év  elejétől 
megkezdve – folyamatos sorszámozással kell jelölni az évszámmal együtt.

-  a  rendelet  megjelölése:  Kömlő  község  Önkormányzata  Képviselő 
testületének ……./év (….hó….nap) számú rendelete.
-  határozat  megjelölése:  Kömlő  község  Önkormányzata  Képviselő 
Testületének ……./év/ (….hó….nap) határozata.

A zárójelben feltüntetett dátum a rendelet,  illetve a határozat meghozatalának 
időpontja.
(4) A rendeletek hiteles szövegét – figyelembe véve a módosításokat – a jegyző 
szerkeszti. A rendeletet a polgármester, valamint a jegyző írja alá.
(5)  A rendeletek  kihirdetése  a  Polgármesteri  Hivatal  hirdetőtábláján  történik. 
Ezen kívül a könyvtárban, fontosabb közintézményekben jól látható helyen a 
rendelet egy-egy példányát el kell helyezni.
(6)  A  rendeletek  és  határozatok  hatályos  szövegét  a  jegyző  megküldi 
mindazoknak,  akiknek  a  rendelet  illetve  a  határozat  végrehajtásával 
kapcsolatban feladataik vannak, illetve a végrehajtásért felelősek.
(7) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatót a jegyző készíti el és 
terjeszti a képviselőtestület elé.
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(8) A képviselő testület rendeleteiről, határozatairól nyilvántartást kell vezetni a 
jegyzőnek.
(9) Az önkormányzati rendeletek módosítása esetén – a módosítást követően – 
egységes szerkezetbe kell foglalni, mely a jegyző feladata.

A jegyzőkönyv

25.§.

(1) A képviselő testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2)  A  jegyzőkönyv  elkészítésről  a  jegyző  gondoskodik.  A  jegyzőkönyvet  a 
jegyző és a polgármester írja alá, távollétük esetén az őket helyettesítő személy a 
jegyzőkönyv aláírója.
(3) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés helyét, időpontját,
- a megjelent képviselők nevét, valamint a távolmaradt képviselők nevét,
- az ülésen tanácskozási joggal részt vevők nevét,
- az elfogadott napirendet,
- napirendi pontonként az előadók és felszólalók veét, valamint a
hozzászólások lényegét,
- a határozathozatal módját,
-  a  szavazás  eredményét  és  a  határozat  szövegét,  külön  indítványra  a 
kisebbség véleményét,
- a polgármester esetleges intézkedéseit ( a testületi ülésen történt fontos 
eseményeket)
-  az  elhangozott  kérdéseket,  interpellációkat,  valamint  az  azokkal 
kapcsolatos válaszokat és határozatokat,
- a jegyző törvényességi észrevételeit,
- az ülés bezárásának időpontját.

(4) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő 
testületi ülés jegyzőkönyvébe, valamint az előterjesztésekbe.
(5) A jegyzőkönyv mellékletei:

- a meghívó,
- előterjesztések,
- jelenléti ív,
- a képviselő írásban benyújtott hozzászólásait,
- a névszerinti szavazás hiteles névsorát,
- a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet,
- a rendelet kihirdetett szövegét.

(6)  Az  ülést  követő  15  napon  belül  a  jegyző  a  jegyzőkönyv  és  mellékletei 
másolati példányát megküldi a közigazgatási hivatalnak. A jegyzőkönyv eredeti 
példányát a mellékleteivel együtt évente be kell köttetni.
(7) A zárt, valamint a nyilvános ülés jegyzőkönyveit külön kell kezelni.
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IV. Fejezet

Képviselők jogállása

Jogai és kötelességei

 A képviselő  a  település  egészéért  vállalt  felelősséggel  képviseli  a  választók 
érdekét. 

26.§.

A képviselő jogosult:
-  a  képviselő  testület  döntéseinek  előkészítésében,  végrehajtásuk 
megszervezésében  és  ellenőrzésében  részt  venni.  Kezdeményezheti 
bármely téma napirendre tűzését,
-  képviselői  munkájához  szükséges  tájékoztatást,  illetőleg  ügyviteli 
közreműködést igényelhet a polgármesteri hivataltól,
- közreműködést igényelhet a polgármesteri hivataltól,
-  a  testület  és  bizottságai  irataiba,  jegyzőkönyveibe,  titoktartás  mellett 
betekinthet,
- kezdeményezheti, hogy a képviselő testület vizsgálja felül bizottságának, 
a polgármesternek – a képviselő testület  által  átruházott  ügyben hozott 
döntését,
- megbízás alapján képviselheti a képviselő testületet,
- bármelyik bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
- tiszteletdíjra és egyéb juttatásokra jogosult, külön rendelet alapján,
-  sürgős,  azonnali  intézkedést  igénylő  közérdekű  ügyekben 
kezdeményezheti  a  polgármesteri  hivatal  intézkedését,  a  hivatal  érintett 
dolgozója erre 8 napon belül köteles érdemi választ adni,
- a község fejlesztéssel kapcsolatos döntések intézkedéseit  ellenőrizheti, 
jelzéssel él, ha a végrehajtásban hiányosságot tapasztal vagy a döntéstől 
eltérést észlel,
-  kezdeményezheti  a  képviselő  testület  ülésének  összehívását,  titkos 
szavazást,  zárt  ülést,  név  szerinti  szavazást,  vita  lezárását 
kezdeményezheti.

(2) A képviselő köteles:
- tevékenyen részt venni a képviselő testület munkájában, ellátni a testület 
által meghatározott faladatokat,
- olyan magatartást tanúsít, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, 
a választók bizalmára,
- felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésben, valamint a 
különböző vizsgálatokban,
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- a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti (magán) titkot megőrizni. 
Titoktartási  kötelezettsége  a  megbízatásának  lejárta  után  is  fennáll, 
mentesüléséig,
- kapcsolattartás a választópolgárokkal, illetve a különböző önszerveződő 
lakossági közösségekkel,
-  a  vele  szemben  felmerült  összeférhetetlenségi  okot  a  napirend  vitája 
előtt bejelenteni,
-  a  megbízólevelének  átvételétől  számított  30  napon  belül,  majd  azt 
követően minden év január 30. napjáig köteles vagyonnyilatkozatot tenni, 
melyhez  csatolni  köteles  a  vele  közös  háztartásban  élő  házas-  vagy 
élettárásának, valamint a gyermekének vagyonnyilatkozatát,
-  a  képviselő  köteles  írásban,  vagy  szóban  bejelenteni,  ha  a  képviselő 
testület,  vagy  a  bizottság  ülésén  nem  tud  részt  venni,  vagy  egyéb 
megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. 

(3)  A  polgármester  a  települési  képviselőt  szakmai  ismeretei,  felkészültsége 
szerint  bevonhatja  a  döntések előkészítésébe,  különböző szervekkel  folytatott 
tárgyalásokba.
(4) Az a települési képviselő, aki a kiküldött meghívóban megjelölt időpontban 
testület  üléséről  előzetes  bejelentés,  vagy  igazolás  nélkül  távol  marad  és 
távolmaradását  alapos  indokkal  nem  menti  ki,  igazolatlanul  távollevőnek 
minősül.

V. Fejezet

A képviselő testület bizottságai

27.§.

(1) A képviselő testület – a meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – 
állandó  vagy  ideiglenes  bizottságot  választhat.  A  bizottságok  a  döntések 
végrehajtásának  szervezésére  és  ellenőrzésére,  átruházott  jogkörben  döntések 
meghozatalára jogosultak.
(2)  A  bizottságok  belső  működési  szabályait  az  Ötv,  a  jogszabályok  és  az 
SZMSZ keretei között maguk határozzák meg.

28.§.

(1)  A  képviselő  testület  bizottságait,  valamint  a  bizottságok  részletes 
feladatkörét az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza.
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(2) A bizottságok tagjainak névsorát és címét az SZMSZ 4. számú melléklete 
tartalmazza.
(3) A bizottságok ülését a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság 
legidősebb képviselő tagja hívja össze és vezeti.
(4) Az elnök köteles összehívni a bizottságot:

- a képviselő testület határozatára,
- a polgármester indítványára.

(5)  Bármely  képviselő  javasolhatja  a  bizottság  elnökének  a  bizottság 
hatáskörébe tartozó ügy megtárgyalását, melyet a bizottság következő ülése elé 
kell terjeszteni. E téma tárgyalásakor a képviselőt meg kell hívni.

29.§.

(1) A polgármester bérének és egyéb, a képviselő testület hatáskörébe tartozó 
illetményének megállapítására az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot.
(2) A polgármester és a képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálatában, valamint 
a képviselők, és a polgármester összeférhetetlenségi ügyeinek kivizsgálásában 
az Ügyrendi Bizottság jár el.
(3) A képviselő testület ideiglenes bizottságot hozhat létre esetenkénti feladatok 
elvégzésére. A bizottság részletes feladatait a képviselő testület határozza meg. 
Az  ideiglenes  bizottság  megbízatása  a  feladatának  teljesítéséig  tart. 
Összetételére és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok az 
irányadóak.

A bizottsági működés főbb szabályai

30.§.

(1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési  képviselők 
közül  kell  választani.  A  polgármester,  alpolgármester,  a  képviselő  testület 
hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja.
(2) A bizottság ülése határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
(3) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti.
(4)  A  képviselő  testület  munkatervében  meghatározza  azokat  az 
előterjesztéseket,  amelyeket bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a 
bizottság állásfoglalásával nyújthatóak be  a képviselő testülethez.
(5)  A  bizottság  üléséről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  amely  tartalmazza  a 
felszólalások lényegét, az elfogadott határozatokat, javaslatokat, valamint külön 
indítványára a kisebbségi véleményeket is tartalmazza.
A jegyzőkönyv elkészítésére a képviselő testület ülésére vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően tartalmazni.
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A  bizottság  üléséről  készült  jegyzőkönyvet  a  bizottság  elnöke  és  az  elnök 
javaslatára a bizottság által a tagjai sorából választott bizottsági tag aláírásával 
hitelesít.
(6) A bizottság tevékenységéről 2 évenként beszámol a képviselő testületnek.
(7)  A  bizottsági  ülések  nyilvánosságára  a  képviselő  testületre  vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.
(8) A bizottságok ügyviteli teendőit a hivatal látja el.
(9) A bizottságok saját maguk állapítják meg működésük részletes szabályait, 
mely az SZMSZ mellékletét képezi.

VI. Fejezet

A polgármester, alpolgármester, jegyző

A polgármester

31.§.

(1) A polgármester megbízását főállásban látja el.
(2) A polgármester tagja a képviselő testületnek. A polgármester illetményét a 
képviselő testület állapítja meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A 
polgármester  szabadságát  az első negyedév végéig ütemezi és azt  bejelenti  a 
képviselő testületnek. A szabadságot a polgármesteri hivatal tartja nyilván.
(3)  A  polgármester  jutalmát,  illetményemelését  az  Ügyrendi  Bizottság 
javaslatára a képviselő testület állapítja meg egyszerű szótöbbséggel.
(4)  A  polgármester  megválasztásakor,  majd  azt  követően  évente  köteles 
vagyonnyilatkozatot  tenni, melyhez köteles csatolni a vele közös háztartásban 
élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.

32.§.

(1) A polgármester a községi önkormányzat vezetője, az önkormányzat egész 
működéséért felelős. A testület működésével összefüggő feladatai:

- segíti a képviselők munkáját,
- összehívja és vezeti a testület üléseit,
- képviseli az önkormányzatot,
- a település fejlődésének elősegítése,
- a helyi közszolgáltatásokról való gondoskodás,
- az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása,
- a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülésének 
biztosítása,
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- helyi fórumok szervezése, a nyilvánosság megteremtése,
-  a  lakosság  önszerveződő  közösségeinek  a  támogatása,  a  szükséges 
együttműködés kialakítása,
-  kapcsolattartás  a  helyi  pártok  vezetőivel,  a  bizottsági  elnökök 
munkájának segítése,
- a képviselő testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának 
megszervezése, ellenőrzése,
- a képviselő testület hivatalának jegyző útján való irányítása,
- jogszabályok szerinti munkáltatói jogkörök gyakorlása,
-  munkáltatói  jogok  tekintetében  egyetértési  jogot  gyakorol  a  hivatal 
dolgozóival kapcsolatban.

A  polgármester  a  jogszabályban  és  az  SZMSZ-ben  tárgyalt  hatáskörén 
túlmenően:

- dönt az éves költségvetés 1%-át meg nem haladó hitelügyletről,
- dönt az éven belüli áthidaló hitel/munkabérelőleg felvételéről,  mely a
jegyző ellenjegyzésével nyújtható be,
- dönt a költségvetési tartalék 20%-ig terjedő felhasználásáról,
- megállapodást köt az éves költségvetés 10%.ig terjedő vagyonügyletben,
- fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló külföldi partnerek 
képviselőit és a velük való tárgyalás során előzetes megállapodásokat köt,
- véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben,
- nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek,
-  ellátja  a  honvédelmi  és  polgárvédelmi  feladatokat,  melyet  a  törvény 
előír.

(3) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai:
- indítványozhatja a bizottság összehívását,
- felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a 
képviselő testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A 
felfüggesztett  döntésről  a  képviselő  testületet  tájékoztatni  kell,  arról  a 
képviselő testület határoz,
- dönt a bizottsági döntéshozatal esetén az elnök kizárásáról, ha az ügy a 
bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti.

(4) A polgármesteri hivatallal összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok:
- irányítja a hivatalt,
- a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal 
feladatait  az  önkormányzat  munkájának  szervezésében,  döntések 
előkészítésében és végrehajtásában,
-  dönt  a  jogszabály  által  hatáskörébe  utalt  államigazgatási  ügyekben, 
hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,
-  a  jegyző  javaslatára  előterjesztést  nyújt  be  a  képviselő  testületnek  a 
hivatal  belső  szervezeti  tagozódásának,  munkarendjének,  valamint 
ügyfélfogadási rendjének a meghatározására,
- szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét,
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- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és 
az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

(5)  A  polgármester  sorozatos  törvénysértő  tevékenysége,  mulasztása  miatt  a 
képviselő testület – minősített többséggel hozott határozata alapján – keresetet 
nyújthat  be  a  polgármester  ellen  a  helyi  önkormányzat  székhelye  szerint 
illetékes megyei bírósághoz a polgármester tisztsége megszüntetése érdekében, 
melyben  egyidejűleg  kérheti  a  polgármesternek  a  tisztségből  történő 
felfüggesztését is.

Alpolgármester

33.§.

(1) A képviselő testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, a képviselő testület megbízatásának időtartamára – a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére 1 fő alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.
(3) Az alpolgármesterre irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok.
(4) Az alpolgármester feladatai – jellegüket, tartalmukat tekintve, a polgármester 
utasításainak megfelelően – előkészítő, összehangoló jellegűek.
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,
-  a  kinevezési  és  a  testület  hatáskörébe  tartozó  választási  ügyek 
előkészítésében.

A polgármester, alpolgármester helyettesítése

34.§.

A  polgármesteri  és  alpolgármesteri  tisztség  egyidejű  betöltetlensége,  illetve 
tartós akadályoztatása esetén az eljárási szabályok:
(1) Ha a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg nincs betöltve, 
illetve  tartósan  akadályoztatva  vannak  tisztségük  ellátásában,  ez  esetben  a 
képviselő testület összehívására, működésére, az ülés vezetésére vonatkozóan az 
ügyrendi bizottság elnöke gyakorolja.
(2) Az ülés vezetésére vonatkozóan az SZMSZ-ben előzőekben szabályozottak 
szerint kell eljárni.
(3) Tartós akadályoztatásnak minősül:
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- 30 napot meghaladó betegség, külszolgálat,
- büntető, vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés,
- 30napot meghaladó fizetés nélküli szabadság.

A jegyző

35.§.

A  képviselő  testület  –  pályázat  alapján  –  a  jogszabályban  megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelően jegyzőt nevez ki határozatlan időre.

36.§.

(1)  A  jegyző  a  polgármester  irányításával  gondoskodik  az  önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében:

- előkészíti a képviselő testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,
-  ellátja  a  képviselő  testület,  a  bizottságok  szervezési  és  ügyviteli 
tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
-  tanácskozási  joggal  részt  vesz  a  képviselő  testület  és  a  bizottságok 
ülésein,
-  a  képviselő  testület  ülésén,  az  előterjesztés  vitájában  szavazás  előtt 
törvényességi észrevételt tehet,
-  köteles  jelezni  a  képviselő  testületnek,  a  bizottságoknak  és  a 
polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel,
-  gondoskodik a képviselő testületi  és bizottsági  ülés jegyzőkönyvének 
elkészíttetéséről, azt 15 napon belül köteles megküldeni a Heves Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezetőjének,
- rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a képviselő testületnek, 
a bizottságoknak az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,
- tájékoztatja a képviselő testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről.

(2) Önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos jegyzői feladatok:
- rendelet alkotását kezdeményezheti,
- ellátja az önkormányzati  rendelet  szakmai előkészítésével  kapcsolatos 
feladatokat.

(3) A jegyző egyéb feladatai:
- vezeti a hivatalt, illetve megszervezi annak munkáját,
- ügyfélfogadást tart,
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási 
ügyeket,
-  ellátja  a  törvényben  vagy  kormányrendeletben  előírt  államigazgatási 
feladatokat, hatósági jogkört,
- dönt hatáskörébe utalt ügyekbe,
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- szabályozza a kiadmányozás rendjét a hatáskörébe tartozó ügyekben,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében – 
a  kinevezésnél,  vezetői  megbízásnál,  felmentésnél,  a  vezetői  megbízás 
visszavonásánál, jutalmazásnál a polgármester egyetértésével,
- ellátja és gyakorolja a polgármester által ráruházott jogkört,
- szervezi a hivatal jogi felvilágosító munkáját,
-  ellátja  az  államigazgatási  tevékenység  egyszerűsítésével, 
korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat.

(4)  Véleményt  nyilvánít  (állást  foglal)  a  polgármester,  alpolgármester  és  a 
bizottság elnökének kérésére, jogértelmezési kérdésekben

- javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára,
-  gondoskodik  az  SZMSZ  mellékleteinek  és  függelékeinek  naprakész 
állapotban tartásáról.

37.§.

(1) A képviselő testület a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok 
szerint  –  aljegyzőt  nevezhet  ki,  a  jegyző  helyettesítésére,  a  jegyző  által 
meghatározott feladatok ellátására.
(2) A kinevezés határozatlan időre szól.

VII. Fejezet

Polgármesteri Hivatal

38.§.

(1)  A  képviselő  testület  egységes  hivatalt  hoz  létre  –  Polgármesteri  Hivatal 
elnevezéssel  –  az  önkormányzat  működésével,  valamint  az  államigazgatási 
ügyek  döntésre  való  előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos  feladatok 
ellátására.
A hivatal elnevezése: 3372 Kömlő Község Polgármesteri Hivatala 
Székhelye: 3372 Kömlő, Fő út 26.
(2) A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti.
(3)  A  polgármesteri  hivatal  jogi  személy.  Az  önkormányzat  éves 
költségvetésével  gazdálkodik,  a  képviselő  testület  által  megállapított  keretek 
között.
(4) A képviselő testület a polgármester előterjesztése alapján meghatározza az 
egységes  hivatal  belső  szervezeti  tagozódását,  munka-  és  ügyfélfogadásának 
rendjét, valamint a bértömeget.
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(5) A polgármester előterjesztését a jegyző javaslatainak figyelembe vételével 
teszi meg.
(6)  A  hivatal  a  jegyző  által  elkészített  és  a  polgármester  által  jóváhagyott 
ügyrend szerint működik, amely a hivatal feladatait, valamint a belső szervezetei 
egységek és a dolgozók közötti munkamegosztást tartalmazza.
(7) A hivatal ügyrendjét az 5. számú melléklet tartalmazza.
(8) A kiadmányozás szabályait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(9) A képviselő testület által létrehozott bizottságok döntései nem terjednek ki a 
polgármesteri  hivatal  szervezeti  tagozódására,  munkarendjére,  valamint  az 
ügyfélfogadás rendjére.
(10)  A  hivatal  köteles  ellátni  a  bizottságok  működésével  kapcsolatos,  a 
képviselő  testület  és  a  polgármester  által  meghatározott  feladatokat,  különös 
tekintettel  azokban  az  esetekben,  amikor  a  képviselő  testülettől  átruházott 
hatáskörben jár el a bizottság.
(11) A települési képviselő a polgármesteri hivataltól a jegyző útján igényelheti 
a képviselői munkához szükséges tájékoztatást, egyéb ügyviteli közreműködést.
(12) A polgármesteri hivatal önálló költségvetési szerv. Költségvetés határozza 
meg a polgármesteri hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, 
fenntartási költségeket.
(13)  A  polgármesteri  hivatalban  foglalkoztatott,  vagyonnyilatkozat  tételi 
kötelezettséggel járó munkaköröket a képviselő testület jelen rendelet 7. számú 
rendelete szerint állapítja meg.
(14) A polgármesteri hivatal igény és szükség szerint köteles az önkormányzat 
és a hivatal működésével, a község életével kapcsolatban adatokat szolgáltatni 
és jelentést készíteni a képviselő testületnek, valamint a bizottságoknak.
(15)  A hivatal  köztisztviselőjét  a  tudomására  jutott  szolgálati  és  üzleti  titok, 
valamint  személyes  adatai  tekintetében  titoktartási  kötelezettség  terheli.  E 
titoktartási  kötelezettség  –  az  adatvédelemről  szóló  törvény rendelkezéseinek 
alapulvételével  – kiterjed  az ügyfél  személyiségi  jogainak a  védelmére  is.  A 
titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltése után is fennáll.
(16)  A  hivatali  dolgozó  minden  olyat  adatot,  információt  és  tényt  köteles  a 
jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettségét befolyásolja.
(17)  A  köztisztviselői  törvény  alapján  a  hivatal  köztisztviselőit  megillető 
juttatásokat, támogatásokat külön rendelet állapítja meg.
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VIII. Fejezet

Az önkormányzati társulások

39.§.

(1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és 
ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vehet részt. A képviselő testület a 
megyei  közgyűléssel,  más  települések  képviselő  testületeivel,  gazdasági, 
szolgáltató  szervezetekkel,  közszolgáltatásokat  nyújtó  intézményekkel  alakít 
társulásokat.
(2) 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.
(3) A társulások célja és rendeltetése:

- tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése,
-  a  lakossági  szükségletek  kielégítésére  szolgáló  beruházási  és 
településfejlesztési tervek összehangolása.
-  a  lakosság  közügyek  intézésbe  való  bevonása,  a  jogi  felvilágosító 
munkával  kapcsolatos  tapasztalatok,  módszerek  közös  konzultációkon 
történő megvitatása.

(4) A koordináció főbb módszerei:
- a polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők szakmai tanácskozásai,
- polgármester, alpolgármester, jegyző kölcsönös meghívása az egymást 
érintő napirendek megtárgyalására,
- testületi ülések együttes tartása,
-  közös  bizottságok  szervezése,  meghatározott  közös  érdekű  feladatok 
ellátására,
- képviselő testületi és bizottsági munkatervek megküldése.

(5)  A  társulások  létrehozását,  szervezeti  és  működési  rendjét  rögzítő 
megállapodások az SZMSZ mellékletét képezik.
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IX. Fejezet

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés, lakossági fórumok

40.§.

(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 fórumok
40.§.
(1)  A képviselő  testület  szükség szerint,  de  legalább  évente  egy alkalommal 
közmeghallgatást tart, az alábbi szempontok szerint:

- a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő 
társadalmi  szervezetek,  egyesületek,  civil  szerveződések  képviselői 
közérdekű  ügyben  a  képviselő  testülethez,  a  polgármesterhez, 
alpolgármesterhez,  vagy  a  jegyzőhöz  kérdéseket  intézhetnek,  illetőleg 
közérdekű javaslatokat tehetnek,
-  a  közmeghallgatás  helyéről,  idejéről,  az  esetleges  ismertetésre,  vagy 
tárgyalásra  kerülő  tárgykörökről  a  községháza  hirdetőtábláján  kell 
tájékoztatni a rendezvény előtt legalább 15 nappal a lakosságot,
- a közmeghallgatást a polgármester vezeti,
-  a  közmeghallgatásról  jegyzőkönyv  készül,  amelyekre  értelemszerűen 
vonatkoznak a képviselő testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok,
- a jegyzőkönyv összeállításáról a jegyző gondoskodik.

(2) A polgármester előre meghatározott közérdekű ügyben, illetőleg jelentősebb 
döntések  előkészítése  érdekében  –  az  állampolgárok  és  a  társadalmi 
szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából falugyűlést hívhat össze.
Fontosabb szabályai:

- a gyűlés helyéről és idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra 
kerülő tárgykörökről a községháza hirdetőtábláján, a helyi újság útján kell 
tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább 15 nappal,
- a gyűlést a polgármester vezeti, erre meg kell hívni a képviselőket, a 
jegyzőt,
-  a  gyűlésről  jegyzőkönyv  készül,  melynek  vezetéséről  a  jegyző 
gondoskodik.

(3) A képviselő testület a lakosság egy részének rétegfórumokat tarthat, melyben 
az  adott  réteg  képviselői  a  képviselő  testület  tagjaival  közösen  kifejthetik 
véleményüket,  megvitathatják  elképzelésüket  egy-egy  adott  témára 
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vonatkozóan. A rétegfórum idejéről és helyéről az érintetteket legalább 5 nappal 
a fórum előtt értesíteni szükséges.

X. Fejezet

Az önkormányzat vagyona

42.§.

(1)  A  képviselő  testület  az  önkormányzati  vagyontárgyak  számbavételére, 
elidegenítésére,  megterhelésére,  vállalkozásba  vitelére,  illetve  más  célú 
hasznosítására külön rendeletet alkot.
(2)  Az  önkormányzat  tulajdonára  és  gazdálkodására  vonatkozó  részletes 
szabályokat külön önkormányzati rendelet határozza meg. Ebben a rendeletben 
kell megállapítani:

- forgalomképtelen vagyontárgyak körét,
-  a  törzsvagyon  korlátozottam  forgalomképtelen  tárgyait  és  azokat  a 
feltételeket,  melyekre  figyelemmel  kell  lenni  a  vagyontárgyakról  való 
rendelkezés során.

(3)  a  polgármester  saját  hatáskörében  az  önkormányzat  vagyonát  vagy 
tulajdonát  érintő  ügyekben  5  millió  forint  értékhatárig  köthet  szerződéseket, 
vállalhat  kötelezettségeket,  írhat  alá  megállapodásokat.  Az  általa  kötött 
szerződések a képviselő testület utólagos jóváhagyásával válik érvényessé.
(4) A képviselő testület hitelt csak abban az esetben vesz fel, amennyiben más 
finanszírozási mód nem lehetséges vagy gazdaságilag célszerűtlen.
(5) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról köteles 
tájékoztatni a képviselőket, az állampolgárokat.

A önkormányzat költségvetése

43.§.

(1) A képviselő testület évente fogadja el a költségvetést.
(2)  A képviselő  testület  a  költségvetést  önkormányzati  rendeletben határozza 
meg.  A költségvetés  összeállításának részletes  szabályait  az  államháztartásról 
szóló  törvény,  a  finanszírozás  rendjét  és  az  állami  hozzájárulás  mértékét  az 
állami  költségvetési  törvény  határozza  meg.  A  rendelet  tervezetet  a  jegyző 
készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő testület elé.
(3) A költségvetés megtárgyalása két fordulóban történik.
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-  Az  első  fordulóban  a  tárgyaláshoz  a  kormány  által  rendelkezésre 
bocsátott irányelvek, a testület kötelezően előírt és szabadon felvállalható 
feladatainak alapos elemzése, helyzetelemzése szükséges.
Ennek érdekében:
- a bevételi források számbavétele, bővítésének lehetősége,
- meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű 
megoldásait, alternatívákat,
-  az  igényeket  egyeztetni  kell  a  célkitűzésekkel,  kialakítható  az  egyes 
feladatok  sorrendje.  Az  első  forduló  előkészítésének  működési  és 
fejlesztési  prioritások  kijelölése  érdekében  a  költségvetési  tervezetet 
közmeghallgatáson célszerű a lakossággal ismertetni,
-  a  jegyző  egyezteti  az  önkormányzati  intézmények  vezetőivel,  az 
egyeztetésről készített feljegyzést ismerteti a képviselő testülettel.
- A második fordulóban a költségvetési rendelet tervezetet tárgyalja meg a 
testület, a költségvetési törvény által előírt részletezésben.

(4) A költségvetés keretében először a törvényben előírt kötelező önkormányzati 
feladatok  ellátását,  megvalósításának  módozatait  kell  kimunkálni.  Majd  ezt 
követi az önként vállalt önkormányzati feladatok számbavétele.
(5)  A  költségvetés  a  bevételeket  forrásként,  a  kiadásokat  pedig  célonként 
kiemelt  előirányzatonként  tartalmazza.  A  célok  megvalósítását  biztosító 
tartalékot is kell képezni.
(6)  A  költségvetési  rendelet  tervezetét  és  a  következő  évre  vonatkozó 
költségvetési  koncepciót  a  jegyző  készíti  elő,  s  a  polgármester  terjeszti  a 
képviselő  testület  elé.  Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  részletesen, 
számszakilag  vizsgálja,  elemzi.  A  képviselő  testületi  ülésen  a  bizottság 
állásfoglalását ismerteti a bizottság elnöke.
(7) A polgármester  a tárgyév lezárása után zárszámadási  rendeletet  terjeszt  a 
képviselő testület  elé.  A zárszámadási  rendelet  tervezetének előkészítésére  és 
előterjesztésére a (6) bekezdésben foglaltak az irányadók.

Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

44.§.

(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
(2)  Az önkormányzati  intézmények gazdálkodásának  pénzügyi  ellenőrzését  a 
Pénzügyi Bizottság látja el, melyről évente legalább egy alkalommal tájékoztatja 
a képviselő testületet.  Ha a bizottság vizsgálati  megállapításaival a Képviselő 
Testület nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet haladéktalanul megküldi az 
Állami Számvevőszéknek.
(3)  A  Pénzügyi  Bizottság  –  egyebek  között  –  az  önkormányzatnál  és 
intézményeinél:
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- véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló 
féléves, éves beszámoló tervezetét,
-  figyelemmel  kíséri  a  költségvetési  bevételek  alakulását,  különös 
tekintettel  a  saját  bevételekre,  vagyonváltozás  /  vagyonnövekedés,  - 
csökkenés / alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,
-  vizsgálja  a  hitelfelvétel  indokait  és  gazdasági  megalapozottságát, 
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat betartását, a bizonylati rend és a 
bizonylati fegyelem érvényesítését.

(4)  Az  önkormányzat  gazdálkodásának  szabályszerűségét  jogszabályban 
meghatározott képesítésű könyvvizsgáló látja el.

Felterjesztési jog

45.§.

(1)  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.

XI. Fejezet

Az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat kapcsolata

46.§.

(1)  Kömlő  községben  közvetlenül  megválasztott  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat működik.
A  kisebbségi  önkormányzat  jogainak  gyakorlásához  az  önkormányzat  a 
jogszabályi keretek között segítséget nyújt.
(2)  A  kisebbségi  önkormányzat  erre  irányuló  kezdeményezését  a  képviselő 
testület  köteles  a  soron  következő  ülésén  napirendre  tűzni.  Ha  a  döntés  az 
önkormányzat más szervének hatáskörébe tartozik, akkor az a kezdeményezés 
benyújtásától számított harminc napon belül köteles az ügyben döntést hozni.
(3)  A  képviselő  testület  a  kisebbségi  önkormányzat  egyetértésével  köteles 
megalkotni  minden  olyan helyi  rendeletet,  amely a  helyi  közoktatás,  a  helyi 
tömegkommunikáció,  a  helyi  hagyományápolás  és  a  helyi  kultúra  körében  a 
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kisebbségi lakosságot e minőségében érinti. Az erre vonatkozó előterjesztést, a 
testületi ülést megelőzően harminc nappal kell megküldeni.
(4)  A  képviselő  testület  hivatala  biztosítja  a  kisebbségi  önkormányzat 
működésének ügyviteli és technikai feltételeit.
(5) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik:

-  a  kisebbségi  önkormányzat  adminisztrációs  munkáinak  (meghívók, 
előterjesztések,  jegyzőkönyvek,  levelek  stb.  gépelése,  fénymásolása, 
hirdetés stb.) végzése,
-  a  kisebbségi  önkormányzat  döntéseinek  előkészítéséhez,  annak 
végrehajtásához a polgármesteri hivatal illetékes előadójának bevonásával 
segítséget nyújt.

XII. Fejezet

Záró rendelkezések

47.§.

(1)  A  Szervezeti  és  működési  Szabályzat  (SZMSZ)  megalkotásáról  szóló 
rendelet a kihirdetése napján, 2007. augusztus 1-én lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
(3)  Az  SZMSZ hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Kömlő  Község 
Önkormányzata Képviselő Testületének Szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 7/2003. (V.29.) rendelete.
(4) Az SZMSZ mellékleteivel együtt megküldendő:

- települési önkormányzati képviselőknek,
- a bizottságok nem képviselő tagjainak,
- megyei közigazgatási hivatal vezetőjének.

Kömlő, 2007. július 23.

Német István Czakó Ferencné
Polgármester       jegyző
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