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NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI 

ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
 

az 5/2010 (XI.03.) számú rendelet és a 7/2011 (V.04.) számú 

rendelet módosítással egységes szerkezetben  

 

B E V E Z E T Ő 

Nagycenk Nagyközséget a Magyar Köztársaság Alkotmányának a helyi 

önkormányzatokról szóló  IX. fejezete alapján az Ötv. - 1990. évi LXV. törvény a helyi 

önkormányzatokról - keretei között megilleti a helyi önkormányzás joga, a 

választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése. 

Ennek érdekében Nagycenk Nagyközség Önkormányzata felelősséggel testesíti meg a 

helyi közhatalmat a lakosság javára, Nagycenk Nagyközség  felemelkedése céljából. 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv.18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján működésének részletes 

szabályait az alábbiakban állapítja meg: 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az Önkormányzat és jelképei 

1. § (1) Az Önkormányzat elnevezése: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 

 

(2) Az Önkormányzat székhelye:          9485 Nagycenk, Gyár utca 2. szám. 

 

(3) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a 

Képviselő-testületet illetik meg. A Képviselő-testületet a polgármester képviseli. 

(Ötv. 9. §. (1.) 
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(4) A Képviselő-testület szervei: 

 

a) Polgármester, 

b) Bizottságok, 

c) Polgármesteri Hivatal. 

 

(5) Nagycenk Nagyközség Önkormányzata partnerkapcsolatot létesített az ausztriai 

Deutschkreutz önkormányzatával. A partnerkapcsolat egyes kérdéseit külön 

megállapodás szabályozza. 

 

(6) Az önkormányzat csatlakozott a (Charter of European Rural Communities) a 

Vidéki települések európai közösségéhez (EU-Chartához). 

(7) ●A képviselő-testület a megválasztott 6 képviselőből és a polgármesterből áll. 

Tagjainak névsorát a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú függelék 

tartalmazza. 

 

(8) Az önkormányzat működési területe: Nagycenk Nagyközség közigazgatási 

területe. 

 

(7) Az Önkormányzat hivatala: Nagycenk Nagyközség Polgármesteri Hivatala. 

  

(8) Az önkormányzat jelképei: a község címere, zászlója, pecsétje. A jelképek leírását 

és használatát külön rendelet szabályozza.  

 

(9) Az önkormányzat a község fejlődéséért, hírnevének öregbítéséért végzett 

tevékenység elismerésére kitüntető díjat a NAGYCENKÉRT díjat alapította. A díj 

adományozásának szabályait külön rendelet szabályozza. 

II. FEJEZET 

ALAKULÓ ÜLÉS 

2. § (1) Az alakuló ülés részletes szabályait a módosított 1990. évi LXV. törvény 30. §-a 

tartalmazza. 

 

(2) A polgármester és az önkormányzati képviselők által az alakuló ülésen letételre 

kerülő eskü szövege a következő: 
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”Én ............................. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű 

leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a 

tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (tisztség megnevezése) tisztségemből eredő 

feladataimat Nagycenk Nagyközség fejlődésének előmozdítása és az Alkotmánya 

érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.„ Az esküt tevő meggyőződése 

szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
2
 

 

III. FEJEZET 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

3. § (1) Nagycenk Nagyközség  Önkormányzata a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi 

érdekű közügyekben önállóan jár el (Ötv. 1.§ (1) bek.). 

 

(2) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátáshoz, a közhatalom 

önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, 

személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak (Ötv. 1.§ (2) 

bek.). 

 

(3) A helyi önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, 

illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó 

helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag 

jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. (Ötv. 1.§ (3) bek.). 

 

(4) Az önkormányzat törvények által előírt kötelező önkormányzati feladatkörében 

gondoskodik (Ötv. 8.§ (4) bekezdése alapján): 

 
a) az egészséges ivóvízellátásról; 

b) a közvilágításról; 

c) a helyi közutak és köztemető fenntartásáról; 

d) az óvodai nevelésről; 

e) az általános iskolai oktatásról és nevelésről; 

f) az egészségügyi és szociális alapellátásról; 

g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesülését, 

h) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom 

elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 

közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) 

biztosításáról.   

(5) Az önkormányzat - anyagi lehetőségeinek függvényében - közreműködik a 

következő helyi közszolgáltatások biztosításában:  

● 

a) a településfejlesztés, 

b) a területrendezés, 
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c) az épített és természeti környezet védelme, 

d) a lakásgazdálkodás, 

e) a vízrendezés és vízelvezetés,  

f) a csatornázás,  

g) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom 

elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb 

közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, 

h) a helyi tömegközlekedés és a köztisztaság, valamint a település-tisztaság 

biztosítása, 

i)  

j) gondoskodás a helyi tűzvédelemről, 

k) gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól, 

l) közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás 

megoldásában, 

m) a közösségi tér biztosítása, 

n) a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, 

o) az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése, 

p) az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a 

szociális ellátásáról, valamint a gyermekes ifjúsági feladatokról való 

gondoskodás, 

q) a lakosság tájékoztatásáról való gondoskodás a helyi tájékoztató 

eszközökön keresztül.  

 

(6) Az Önkormányzat ellátja az egyéb jogszabályokban előírt közszolgáltatási 

feladatokat. 

 

(7) A települési önkormányzat feladatai körében: 

 

a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, 

együttműködik a közösségekkel,  (A rendszeresen támogatott közösségeket a  

3. számú függelék tartalmazza) 

 b) önkormányzati intézményt, gazdasági társaságot, más szervezetet alapíthat, 

kinevezi vezetőjüket.  

 

(8) Az önkormányzatiság kifejezésre juttatása érdekében a Képviselő-testület 

együttműködésre törekszik - kölcsönösségi alapon - a vonzáskörzetben működő 

települési önkormányzatokkal.  

 

(9) A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- 

és gazdaságszervező munkában – ezek fejlesztése érdekében – együttműködik a 

Megyei Önkormányzattal. A koordináció keretében közvetlen cél a megyei 

fejlesztési tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen 

részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel. A folyamatos és 

rendszeres kapcsolattartás a polgármester feladata. 

 

4. § (1) Az Önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló 

megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt 

helyi közügyekben az Önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. 
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Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által 

kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását (Ötv. 1.§ (4) 

bek.). 

 

(2) Az önként vállalt többletfeladatok felvállalását megelőzően fel kell mérni, hogy 

képes-e az Önkormányzat a feladatellátás gazdasági feltételeinek folyamatos 

biztosítására. Az önkéntes feladatellátásról a Képviselő-testület rendeletben, 

illetve határozattal dönt. 

 

 (3) A Képviselő-testület kötelezően és önként vállalt feladatait az SZMSZ  2. számú 

melléklete tartalmazza.  

 

5.§ A Képviselő-testület az Ötv. 9. § (3) bekezdésében szabályozottak szerint 

hatásköreinek átruházásáról külön rendeletben dönt. (Az átruházott hatáskör 

tovább nem ruházható.) 

 

6. §  (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át (Ötv. 10. §-ra utalással): 

● 

a) A rendeletalkotás. 

b) Szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a 

törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás - az ezekhez 

kapcsolódó felmentés, megbízás visszavonása. 

c) A helyi népszavazás kiírása. 

d) Az önkormányzati jelképek, kitűntetések és elismerő címek meghatározása, 

használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása. 

e) A gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a 

végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a 

településrendezési terv jóváhagyása, a költségvetés 1%-a feletti hitelfelvétel, 

a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványforrás 

átvétele és átadása. 

f) Önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti 

szervezethez csatlakozás, vagy kiválás. 

g) Megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkormányzati, vagy más szervezethez való csatlakozásról. 

h) Intézmény alapítása, vezetőjének kinevezése,   

i) Közterület elnevezése, emlékmű, emléktábla, művészeti alkotások állítása. 

j) Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál. 

k) A bíróságok ülnökeinek megválasztása. 

l) Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszűntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti. 

m) Véleménynyilvánítás olyan ügyekben, amelyben a törvény az érdekelt 

önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő. 

n) Felterjesztési jog gyakorlása  

o) A települési képviselők és a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való 

döntés. 

p) A települési képviselők vagyonnyilatkozatával, a vagyonnyilatkozati 

eljárással kapcsolatos döntés.  
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q) a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, díjazásának megállapításával, 

fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos döntés;  

r) a hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával a személyi illetmény 

meghatározása;  

s) önkormányzati ingatlan tulajdonjogának, jogállásának megváltozásával, 

elidegenítésével kapcsolatos döntéshozatal, vagy az ingatlan 

megterhelésével együtt járó jogügylet;  

t) a jegyző foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi felelősségének 

megállapításával kapcsolatos döntés; 

u) a képviselő-testület munkatervének elfogadása;  

v) településrendezési koncepció jóváhagyása;  

w) gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságba való belépés elhatározása; 

x)   

y) Amit törvény a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal (Ötv. 

10.§). 

●(2) Az (1) bekezdés p) pontban felsorolt ügyeket csak az illetékes bizottság 

véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.  

IV. FEJEZET 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

7. § (1) A Képviselő-testület évente legalább 10 ülést tart. Az ülések időpontját a 

munkatervben úgy kell meghatározni, hogy - a nyári hónapok kivételével - minden 

naptári hónapban legyen ülés. Július 31-től szeptember 1-ig a testületi munka 

szünetel. 

 

(2) A képviselő-testület az üléseit általában minden hónap utolsó csütörtökén tartja, 

azonban a polgármester a tárgyalandó napirendekre tekintettel ettől eltérő 

időpontra is összehívhatja az ülést. 

 

(3)   A képviselő-testületi ülések rendszeres tartásának helyszíne: Nagycenk 

Nagyközség Polgármesteri Hivatal, Nagycenk, Gyár u. 2. I. emeleti kistárgyalója. 

Indokolt esetben kihelyezett ülést is lehet tartani 

● 

(4) A Képviselő-testületet össze kell hívni legalább 2 képviselő, vagy a Képviselő-

testület állandó bizottságának indítványára. 

 

(5) Halasztást nem tűrő esetben a polgármester, vagy a  7.§ (4) bekezdésében 

megjelöltek rendkívüli ülést hívhatnak össze. A testület rendkívüli ülése indokolt 

esetben összehívható, ez esetben az ülés összehívására előírt formai 

követelmények az indokolt mértékben mellőzhetők. 

 

(6) A Képviselő-testület ülése nyilvános – a (7) –(11) bekezdés kivételével -, 

döntéseit nyílt szavazással hozza. 
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(7) A Képviselő-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői 

megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 

büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az 

érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati 

hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal 

kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. (Ötv. 12. §. (4) a./ pontja) kivéve azt az esetet, 

amikor az érintett hozzájárulásával lehet nyilvános ülésen tárgyalni az adott 

kérdést. 

 

(8) A zárt ülés egy-egy napirend tárgyalására is elrendelhető 

 

(9) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az 

általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

(Ötv. 12. §. (4) b./ pontja)  

 

(10)     A Képviselő-testület zárt ülésén keletkező külön törvény szerint közérdekű adat 

és közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó kérelmet a 

polgármesternek kell benyújtani. A kérelemben a kérelmező köteles az általa 

igényelt közérdekű adatot (adatokat) egyértelműen és konkrétan megjelölni. Ha a 

közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető 

adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné 

kell tenni. A zárt ülésen elhangzottakról (vita, szavazás stb.) a jelenlévők 

másoknak felvilágosítást nem adhatnak. 

 

(11)  A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat választás, kinevezés, felmentés, 

vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, 

fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy, 

önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitűntetési ügy, a vagyonával 

való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor. 

 

(12) A vitából és a döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját 

az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes 

érintettséget. A kizárásról a képviselő bejelentésére vagy bármely képviselő 

javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség 

szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

 

(13) a)A képviselő-testület: 

- határozatot hoz; 

- rendeletet alkot. 

   b)A testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: 

- a napirend meghatározásáról, 

- az ügyrendi kérdésekről, 

- a képviselői interpellációra és kérdésre adott válasz elfogadásáról, 

- az előterjesztő által el nem fogadott módosító indítványok elfogadásáról. 

- Ügyrendi döntésről pl.: napirendi pontok cseréjéről, sürgősségi előterjesztésről, 

titkos és név szerinti szavazásról,  napirend kétfordulós tárgyalásáról. 

 

 



 8 

8. § (1) A Képviselő-testület évente egy előre meghirdetett közmeghallgatást tart a 

Polgármesteri Hivatal Dísztermében, hogy a lakosság közérdekű bejelentéseket, 

javaslatokat, esetleg panaszt tehessen.  

 

(2) A Képviselő-testület által meghatározott napirendi pontokhoz előírt 

közmeghallgatást, a napirendet tárgyaló ülés előtt legalább 20 nappal kell 

megtartani. 

 

V. FEJEZET 

MUNKATERV 

9. § (1) A polgármester programot terjeszt a Képviselő-testület elé, amely - a testület 

megbízatásának időtartamára - a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások 

szervezésének főbb céljai és fontosabb feladatai összességét tartalmazza. A 

program azokat a helyi közügyeket, közszolgáltatásokat is rögzíti, amelyekben a 

feladatokat vállaló önszerveződő közösségek és vállalkozások támogatást kapnak 

a Képviselő-testülettől.  

 

(2) A Képviselő-testület működésének alapja a - program végrehajtását is célzó – 

kétszer fél éves munkaterv. 

 

(3) A munkaterv tervezetet a polgármester irányításával a jegyző állítja össze, és a 

polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

 

(4) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: 

a) valamennyi Képviselő-testületi tagtól, 

b) a bizottságok nem képviselő tagjaitól, 

c) a jegyzőtől,  

d) az intézményvezetőktől, 

e) az önkormányzati társulásoktól, 

f) a Képviselő-testülettel együttműködési megállapodást kötött szervezetektől. 

(5) A munkatervi javaslatokat, véleményeket a polgármesterhez kell benyújtani.  

A munkaterv-javaslat előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a tervezet 

összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, azok indokáról. 

 

(6) Az első félévi munkatervet a tárgyévet megelőző decemberében, a második félévi 

munkatervet tárgyév június hónapban hagyja jóvá a Képviselő-testület. 

 

(7) A munkaterv főbb tartalmi elemei: 

 

a) a tárgyidőszak főbb feladatainak felvázolása, 
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b) azoknak az ügyeknek a pontos megjelölése, amelynek eldöntéséhez a 

Képviselő- testület igényli a lakossági fórumok segítségét és közreműködését, 

c) a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontja és napirendjei, 

d) azoknak a témaköröknek a megjelölése, amelyhez bizottsági állásfoglalást 

kell beterjeszteni, 

e) a napirend előterjesztőinek megjelölése,  

f) az előterjesztések elkészítésének határideje, 

g) a meghívandók felsorolása, 

●h) egyéb (szervezési) teendők rögzítése (pl.: településpolitikai fórumok 

rendezése, évfordulók megünneplésére való felkészülés stb.) 

 

(8) Az elfogadott munkatervet meg kell küldeni: 

a) a települési képviselőknek; 

b) a bizottság nem képviselő tagjainak; 

c) a munkatervbe felvett javaslat előterjesztőjének; 

d) a települési honlap szerkesztőjének. (mindkettő az üvegzseb tv. miatt 

javasolt) 

VI. FEJEZET 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZEHÍVÁSA 

10. § (1) A Képviselő-testület összehívásáról a polgármester, - akadályoztatása esetén 

az alpolgármester(ek) - gondoskodik. A polgármesteri és az alpolgármesteri 

tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a 

legidősebb képviselő hívja össze és vezeti a testületi ülést.  

 

A meghívó tartalmazza:  

a) az ülés helyét, idejét, 

b) a javasolt napirendi pontokat, 

c) a napirendek előterjesztőit. 

 

A meghívóhoz csatolni kell az előterjesztéseket, kivéve a szóbeli előterjesztéseket.   

 

A meghívóban szereplő tárgysorozat sorrendje: 

 

a) rendelet-tervezetek, költségvetés, zárszámadási előterjesztések, 

b) gazdasági, vagyoni ügyek, 

c) a polgármester, alpolgármester, jegyző, bizottsági elnökök előterjesztései, 

d) választási és kinevezési ügyek, 

e) testületi hatáskörbe tartozó egyedi ügyek, 
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f) kérdések, közérdekű bejelentések, interpellációk. 

 

(2) A Képviselő-testület üléseire meg kell hívni: 

a) a települési képviselőket, tanácskozási és szavazati joggal valamint 

tanácskozási joggal: 

b) a jegyzőt,  

d) akiket a polgármester, illetve az előterjesztő indokoltnak tart, 

e) a civil szervezeteket érintő ügyekben azok képviselőit. 

f) az intézményvezetőket, könyvvizsgálót a véleményezési körébe tartozó 

kérdésekben 

 

(3) A Képviselő-testület zárt üléseire meg kell hívni (Ötv. 12.§ (5) bekezdés):. 

a) a képviselő testület tagjai,  

b) a kisebbségi szószóló 

c) a jegyzőt, 

●továbbá érintettsége esetén: 

d) az érintett személyt, 

d) a szakértő. 

 

(4) Az ülésre szóló meghívót és a tárgyalandó előterjesztéseket az érdekeltek részére 

az ülés előtt legalább 6 nappal írásban meg kell küldeni. Ettől eltérni csak 

kivételesen, sürgősségi indítvány alapján történő előterjesztés, illetve a IV. Fejezet 

7. § (5) bekezdés esetében lehet.  

 

●(5) Az ülés meghívóját ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, 

valamint a nyilvános ülésekre készített előterjesztésekkel együtt, kiadmányozás 

után a meghívót meg kell jelentetni Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának 

internetes honlapján, melynek felelőse a jegyző. 

 

(6) Az ülést össze kell hívni a képviselők egynegyedének, vagy a Képviselő-testület 

bizottságainak indítványára.  

 

(7) Az indítványnak tartalmaznia kell a tárgyalásra javasolt ügy lényegét, a rendkívüli 

ülés összehívásának indokait. Ezen az ülésen, valamint sürgős, halasztást nem tűrő 

esetben csak az indítványban szereplő napirendi pontot lehet tárgyalni. 

 

(8) Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt 

előterjesztésnek az ülésen történő kiosztását. 

 

(9) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a meghívást, az ülést megelőzően 24 órával 

előbb is elég a képviselők tudomására hozni. Ebben az esetben bármilyen 

értesítési mód igénybe vehető, az írásbeliségtől is el lehet tekinteni, azonban a 

sürgősség okát mindenképpen közölni kell.  

 

(10) A nyilvános ülésen bármely lakos vagy egyéb érdeklődő megjelenhet. 
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VII. FEJEZET 

NAPIRENDI PONTOK ELŐTERJESZTÉSE 

11. § (1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések kidolgozásakor figyelembe kell 

venni a hatályos jogi szabályozást, és annak tartalmaznia kell a témakör 

tárgyilagos elemzését. 

 

(2) Az előterjesztés két részből áll: 

 

a) A vizsgálati és elemző részből, melyben pontosan meg kell határozni: 

 

aa) az ügyrendi pont tárgyát, valamint azt, hogy 

ab) az adott témakör szerepelt-e már korábban is a testület napirendjén, és ha 

igen, milyen döntés született és azt milyen eredménnyel hajtották végre, 

ac) a téma előadóját és az előkészítésben résztvevő személyek és szervezetek 

nevét, 

ad) a javasolt döntés indokait, 

ae) mindazon körülményeket és összefüggéseket, melyek indokolják a 

meghozandó döntést, 

af) a döntéshez szükséges szavazatarányt 

ag) az előterjesztéseket csak az ügyben érdekeltekkel történt előzetes 

egyeztetés után lehet testület elé terjeszteni. Az egyeztetés az előterjesztő 

kötelessége. Az előterjesztésben fel kell tüntetni az egyeztetésre, 

véleményezésre jogosult állásfoglalását, észrevételeit is. 

ah) azokat a javaslatokat, amelyeket az előterjesztő nem vett figyelembe a 

javasolt döntés kialakításánál. 

 

b)  A határozati javaslatból, melyben egyértelműen meg kell fogalmazni: 

 

ba) a rendelkező részt, 

bb) az esetleges alternatív döntési javaslatokat, 

bc) a végrehajtásért felelős szerv, vagy személy megnevezését, 

bd) a konkrét végrehajtási határidőt. 

 

(3) Az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. Írásos előterjesztést kell 

készíteni az Ötv. 10. §-ában, valamint az SZMSZ-ben meghatározott át nem 

ruházható hatáskörbe tartozó ügyekben, kivéve e rendelet 11.§ (9) bekezdésében 

szabályozott eseteket. 

 

(4) Szerződéskötés esetén a szerződés-tervezetet kell javaslatként a Képviselő-testület 

elé terjeszteni. 

 

(5) Az előterjesztés készítője felelős az előterjesztés határidőre való elkészítéséért, az 

előterjesztésben szereplő adatok teljességéért és valóságosságáért, valamint a 

határozati javaslat megalapozottságáért. Az előterjesztéseket az ülés előtt legalább 

7 nappal írásban kell elkészíteni és a polgármesterhez eljuttatni. Kisebb 

jelentőségű, egyszerűbb megítélésű, a munkatervben nem szereplő ügy szóban is 

előterjeszthető, vagy írásban az ülés megkezdésekor kiosztható. Ugyancsak az ülés 
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megkezdésekor kell kiosztani a sürgősségi indítvány alapján tárgyalandó 

előterjesztéseket.  

 

(6) A testület az előterjesztett napirendi javaslatról vita nélkül dönt.  Feladatkörében 

előterjesztő lehet a polgármester, a jegyző, a bizottság elnöke, illetve a 

polgármester által felkért külső szerv képviselője. 

 

(7) A napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő 

tehet indítványt, melyet indokolnia kell. Az indítványról a testület vita nélkül dönt.  

 

(8) A testület a napirendi pontokat az elfogadott sorrend szerint tárgyalja, de az ülés 

teljes ideje alatt bármely képviselő javasolhatja a napirendi pontok tárgyalási 

sorrendjének felcserélését, vagy az ülés napirendjéről történő levételét. Javaslatát 

indokolnia kell, és napirend levétele esetén javaslatának ki kell terjednie arra is, 

hogy az előterjesztést meghatározott későbbi ülésen tárgyalja-e a testület, vagy 

törölje a munkatervből. A javaslatról a testület vita nélkül határoz. 

 

VIII. FEJEZET 

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY, VEGYES ÜGYEK 

12. § (1) A rendes ülésre kiadott meghívót követően a polgármester, az alpolgármester, 

a jegyző, a Képviselő-testület bizottsága, a képviselő az önkormányzat érdekében 

azonnali intézkedést igénylő ügyben - elsősorban pénzügyi- és 

vagyongazdálkodási kérdésekben - sürgősségi indítvánnyal élhetnek. Rendkívüli 

ülésre sürgősségi indítványt benyújtani nem lehet. 

 

(2) Sürgősségi indítványt a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Képviselő-

testület bizottsága(i), a képviselő(k) terjeszthet(nek) elő. A sürgősségi indítvány a 

sürgősség tényének rövid indokolásával legkésőbb az ülést megelőző napon 12.00 

óráig nyújtható be a polgármesternél. A polgármester sürgősségi indítványát 

szóban is előterjesztheti. 

 

(3) A sürgősség kérdésében a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel 

dönt a napirend meghatározása előtt. A polgármester alkalmat ad az 

indítványozónak a sürgősség tényének rövid ismertetésére. 

A sürgősségi indítványt - elfogadása esetén - a Képviselő-testület a vegyes ügyek 

között, az írásban már kiadott napirendi pontok megtárgyalását követően, 

utolsónak tárgyalja meg.  

 

(4) Ha a sürgősségi indítvány tárgya valamely bizottság hatáskörébe tartozna, úgy 

arról is állást kell foglalni, hogy a Képviselő-testület magához vonja-e a döntést. 
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IX. FEJEZET 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS VEZETÉSE 

13. § (1) A Képviselő-testületi ülést a polgármester vezeti, akadályoztatása esetén az 

általános helyettes alpolgármester, mindkettejük akadályoztatása esetén az ülés 

vezetését a legidősebb képviselő végzi. 

 

(2) A Képviselő-testületi ülést – a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek 

egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén – a legidősebb 

képviselő hívja össze és vezeti.  

 

(3) Az ülés vezetőjének feladata a Képviselő-testület üléseinek vezetésével 

kapcsolatosan: 

a) megállapítja, hogy az ülés határozatképes-e, 

b) határozatképesség esetén megnyitja az ülést, 

c) ismerteti a sürgősségi indítványokat, 

d) előterjeszti a napirendi javaslatot, 

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

kíséri az ülés határozatképességét, 

f) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti 

a határozatokat,  

g) biztosítja a képviselők bejelentési és interpellációs jogának gyakorlását, 

h) indítványozhatja a hozzászólások időtartamának korlátozását, vagy a vita 

lezárását;  

figyelmezteti a hozzászólót, ha a tárgyalt témától eltért, ennek eredménytelensége 

esetén a szót megvonhatja; 

j) tárgyalási szünetet rendelhet el;  

k) biztosítja az ülés zavartalan rendjét,  

l) berekeszti az ülést. 

 

(4) Az ülést vezető: 

 

a) felhívja a hozzászólót, hogy csak a tárggyal kapcsolatban tegye meg 

észrevételét, javaslatát, attól ne térjen el, 

b) figyelmezteti a hozzászólót az üléshez nem illő, másokat sértő kijelentésektől 

való tartózkodásra, 

c) rendre utasíthatja, vagy kiutasíthatja azt a hallgatóság köréből, aki a 

Képviselő-testületi üléshez méltatlan magatartást tanúsít, 

d) kezdeményezheti a vita lezárását. 

 

Az ülés elnökének munkáját a jegyző, akadályoztatása esetén időszakosan kinevezett 

helyettese segíti. 
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X. FEJEZET 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSKOZÁSI RENDJE 

14. § (1) A tanácskozás rendje: 

 

a) A polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységről, a 

két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről. 

b) A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról, az előző 

ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, valamint az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről.  

c) A ülés vezetője előterjeszti a napirend tervezetét. 

d) A Képviselő-testület a napirendi javaslatról vita nélkül dönt. 

e) Az ülés vezetője minden napirendi pont felett külön vitát nyit, de 

javasolhatja egyes napirendek összevont tárgyalását. 

f) A napirend előadója, vagy a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke vagy az 

általa kijelölt képviselő bizottsági tag jogosult a vita előtt maximum 5-5 

perces szóbeli kiegészítést tenni. Az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, 

tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó 

köteles rövid választ adni. 

g) Az írásbeli előterjesztéseket az előadó a vita előtt az előterjesztéssel 

kapcsolatos új tényekkel kiegészítheti. 

i) A vita elején az illetékes bizottság elnöke beterjeszti a bizottság véleményét, 

álláspontját a tárggyal kapcsolatban. 

j)       A kérdések elhangzása után a válaszadás, majd az (1) bekezdésben említett 

személyek hozzászólása következik.  

k)       Az előterjesztő a vita lezárása után válaszol a felvetésekre, és nyilatkozik 

a kiegészítő, módosító indítványok vonatkozásában. Ha az előterjesztő 

valamelyik kiegészítő, módosító indítványt elfogadja, az az előterjesztés 

részévé válik.  

l) A határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok 

törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. 

 

(2) Az érdemi vita során: 

 

a) A Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kifejtik a 

napirendi ponttal kapcsolatos észrevételeiket és a döntés-tervezettel 

kapcsolatos javaslataikat. 

 

b) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.  

 

c) A vita lezárására, vagy a hozzászólások időtartamának korlátozására 

bármely képviselő javaslatot tehet, az indítvány felett a testület vita nélkül 

határoz. 

 

d) Hatályon kívül helyezve a 7/2011 (V.04.) sz. rendeletmódosítással 
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e) A szavazás előtt az ülés vezetője a jegyzőnek ad szót, hogy az bármely 

javaslat törvényességével kapcsolatos észrevételét megtehesse. 
 

f) Az ülés vezetője először a vitában elhangzott módosító és kiegészítő 

javaslatokat külön-külön elhangzásuk sorrendjében, majd az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Amennyiben az eredeti 

határozati javaslathoz képest a Képviselő-testület módosító javaslatot fogad 

el, úgy a polgármester a szavazás előtt ismerteti a módosított határozat 

szövegét.  

 

g) A képviselők „igen”, vagy „nem” szavazattal vesznek részt a szavazáson, 

illetve tartózkodnak a szavazástól. 

 

h) A szavazás eredményének megállapítása után az ülés vezetője kihirdeti a 

határozatot.  

 

(3) ●A napirend megtárgyalása, a bejelentések, az interpellációk és az adott válaszok 

elhangzása után az ülés vezetője szót ad az állampolgároknak.  

 

(4) A levezető elnök a vita lezárása után először az előterjesztő által el nem fogadott 

kiegészítő, módosító indítványokat, majd - az előterjesztő által elfogadott 

indítványokkal kiegészített - eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.  

 

XI. FEJEZET 

HATÁROZATKÉPESSÉG 

15. § (1) A Képviselő-testület a megválasztott képviselők több mint felének jelenléte 

esetén határozatképes. 

 

(2) Ha a Képviselő-testület határozatképtelensége miatt az ülést elnapolják, a 

polgármester nyolc napon belül köteles azt újból összehívni. 

 

16. § (1) A határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen 

szavazata szükséges (egyszerű szótöbbség). Amennyiben a javaslat a jelenlevő 

települési képviselők több mint felének igen szavazatát nem kapta meg, a 

javaslatot elutasították. 

 

(2) A Képviselő-testület minősített többségi szavazattal - a megválasztott képviselők 

több mint a felének azonos szavazatával - dönt: 

 

a) rendeletalkotásról, 

b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény 

által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás tekintetében, 

c) önkormányzati társulás létrehozásáról, társuláshoz, érdekképviseleti 

szervhez való csatlakozásról, 

d) gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságba 1.000.000.- Ft-ot 

meghaladó vagyoni hozzájárulással való belépés elhatározása;  
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e) külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodásról, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozásról, 

f) más szervezet, intézmény alapításáról, annak megszüntetéséről, 

g) a Képviselő-testület hatáskörének átruházásáról, 

h) kitűntetés, díszpolgári cím adományozásáról, 

i) helyi népszavazás kiírásáról, 

j) a költségvetés megállapításáról, módosításáról,  

k) a települési rendezési terv jóváhagyásáról, 

l) a döntéshozatalból való kizárásról, ha a képviselőt, vagy hozzátartozóját az 

ügy személyesen érinti, 

m) a Képviselő-testület feloszlatásáról 

n) a polgármester ellen tisztségének megszűntetése érdekében kereset 

benyújtásáról. 

o) Kötvénykibocsátásról 

p) 1.000.000.- Ft feletti hitelfelvételről 

 

 (3) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik, a szavazás közben a szavazást indokolni 

nem lehet.   

A képviselő belátása szerint tartózkodhat a szavazástól. 

 

(4) A szavazatok összeszámlálásáról az ülés elnöke gondoskodik. Ha a szavazás 

eredményét tekintve kétség merül fel, vagy valamelyik képviselő kéri, az ülés 

elnöke köteles a szavazást megismételni. 

 

(5) Névszerinti szavazást a jelen lévő képviselők ¼-ének indítványára a testület név 

szerinti szavazást indítványozhat, az indítvány felől a Képviselő-testület vita 

nélkül dönt. Névszerinti szavazás esetén a jegyző egyenként olvassa a települési 

képviselők nevét, akik a nevük felolvasásakor „igen”-nel, vagy „nem”-mel 

szavaznak, vagy tartózkodnak. A döntéseket a jegyző külön lapra felvezeti, majd a 

szavazás végén összesíti. A név szerinti szavazást tartalmazó külön lap a testületi 

ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást nem lehet tartani. 

 

(6) Titkos szavazást bármelyik képviselő indítványozhat, az indítvány felől a 

Képviselő-testület vita nélkül dönt. 

 

A titkos szavazáson a szavazólapra felkerülésre a jelenlévő képviselők több mint 

felének szavazata szükséges.  

 

a) Titkos szavazással dönt a testület a törvény által hatáskörébe utalt választás, 

kinevezés, vezetői megbízás, az ezekhez kapcsolódó felmentés, vezetői 

megbízás visszavonása, illetve fegyelmi büntetés esetén. 

b) Bármely képviselő indítványára titkos szavazást rendelhet el a testület olyan 

napirendben való döntéshez, melynek megvitatása zárt ülésen történhet.  

c) A titkos szavazás lebonyolításában a levezető elnök által felkért 2 képviselő 

működik közre.  
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d) A titkos szavazáshoz a jegyző egységes szavazólapokat készít. A szavazás teljes 

időtartama alatt biztosítani kell a szavazás titkosságát biztosító körülményeket. 

A szavazatok összeszámolását a közreműködő két képviselő végzi.  

e) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, mely az ülésről készített 

jegyzőkönyv mellékletét képzi. A jegyzőkönyvvezetői feladatokat a jegyző látja 

el. 

f) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet a közreműködő két képviselő írja 

alá.   

g) A szavazás eredményéről a közreműködő egyik képviselő - a jegyzőkönyv 

ismertetésével - jelentést tesz. 

 

A titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben alakszerű 

határozatba kell foglalni. 

 

(8) A szavazás eredményét – függetlenül attól, hogy a testület a döntést nyílt, titkos 

vagy név szerinti szavazással hozta – a levezető elnök a jegyző közreműködésével 

állapítja meg. 

 

(9) Ha a javaslat a tartózkodások illetve az ellenszavazatok száma miatt nem kapta 

meg az elfogadáshoz szükséges szavazatszámot, akkor a javaslatot a képviselő-

testület nem fogadta el. Ezt a tényt számozott határozatban kell rögzíteni. 

 

XII. FEJEZET 

KÉRDÉS, INTERPELLÁCIÓ 

17. § (1) A kérdés, interpelláció fogalma: 

 

a) Kérdés: Önkormányzati ügyben felvilágosítás kérése (Ötv. 19.§ (2) bekezdés 

a) pontja) 

b) Interpelláció: az SZMSZ-ben meghatározott személyek válasz adási 

kötelezettsége a feladatkörükbe tartozó valamelyik ügyben. 

 

(2) Az interpellációt legkésőbb az ülés előtt három nappal írásban kell benyújtani. Ha 

az ülésen az interpelláló nincs jelen, úgy az interpellációt megtárgyalni nem lehet. 

Az interpelláció benyújtója az ülésen 3 percben ismertetheti beadványát. 

Az interpellációra – ha nem lehetséges az ülésen – írásban kell válaszolni 15 

napon belül. A választ meg kell küldeni valamennyi képviselőnek. 

Az interpellációkra adott válaszról az interpelláló nyilatkozik, a Képviselő-testület 

vita nélkül dönt annak elfogadásáról. 

 

(3) A Képviselő-testület tagjai az ülésen a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a 

jegyzőhöz, a bizottság elnökeihez - önkormányzati feladatkörükbe tartozó 

témában, illetőleg valamely irányításuk alatt álló szervezet tevékenységével 

kapcsolatos témában - kérdést terjeszthetnek elő 3 perc időtartamban. 
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(4) A kérdésekre lehetőleg az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban 

válaszolni kell, a válaszról a Képviselő-testület csak akkor határoz, ha azt a 

kérdező nem fogadja el.(Ötv. 19. § (2) bekezdés a./)  

 

(5) A Képviselő-testület a szélesebb körű vizsgálatot igénylő képviselői kérdés, illetve 

interpelláció vizsgálatával bizottságot is megbízhat. A bizottság 15 napon belül 

köteles választ adni és azt valamennyi képviselőnek megküldeni.  

 

(6) Az interpelláció fogalmába nem sorolható, és nem az ülés napirendjének témáihoz 

kapcsolódó kérdésfeltevés joga is megilleti a testület tagjait.   

 

(7) A képviselő testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), jegyzőtől, a 

bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az 

ülésen – vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – érdemi választ kell adni. A 

válaszadásnál a válasz elfogadásáról - az interpellációra adandó választól eltérően  

a testületnek nem kell döntenie.  

 

(8) Az interpellációk tárgyalására és a kérdésfeltevésre az elfogadott napirendi pontok 

tárgyalásának befejeződése után kerülhet sor. 

 

XIII. FEJEZET 

JEGYZŐKÖNYV 

18. § (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: 

 

a) az ülés idejét és helyét, 

b) a megjelent képviselők és meghívottak nevét, 

c) a távolmaradt képviselők névsorát, ezen belül az előre bejelentett 

távolmaradók nevét, 

d) az elfogadott napirendi pontokat, az előterjesztők feltűntetésével, 

e) a tanácskozás lényegét, a rendeletalkotással és határozathozatallal kapcsolatos 

döntésekről szóló szavazást, annak számszerű eredményét, külön-külön az 

ülésen elhangzott javaslatokra és külön az írásban előterjesztett javaslatokra. A 

levezető elnök a vita lezárása után az előterjesztő által elfogadott 

indítványokkal kiegészített  javaslatot teszi fel szavazásra 

f) a Képviselő-testület által hozott határozatokat, 

g) az elhangzott kérdéseket, valamint interpellációkat, az azokra adott válaszokat 

és hozott határozatokat. 

 

(2) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet a 

polgármester és a jegyző írja alá. 

 

(3) A jegyzőkönyvet 4 példányban (két eredeti és két másolati) kell elkészíteni.  

 

(4) A jegyzőkönyv eredeti példányaihoz mellékelni kell: 

 

a) a Képviselő-testület ülésére szóló meghívót, és jelenléti ívet 
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b) a tárgyalt napirendi pontok írásos anyagát – ideértve az írásban összefoglalt 

szóbeli előterjesztéseket is, 

c) az elfogadott rendeleteket és határozatokat, azok mellékleteit, 

d) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választások eredményéről szóló 

jegyzőkönyvet, 

e) az írásban benyújtott kérdések, interpellációk szövegét, 

f) sürgősségi indítványok szövegét és indoklását, 

g) népszavazást kezdeményező dokumentumokat. 

 

(5) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát, az ülést követő 15 (tizenöt) napon belül a 

jegyző köteles megküldeni a Közigazgatási Hivatalnak, az eredeti példánnyal  

egyúttal az elektronikusan a kihirdetett rendeleteket is megküldi Közigazgatási 

Hivatalnak. 

   

●(6) A jegyzőkönyv eredeti példányát mellékleteivel együtt a hivatal kezeli és 

irattározza, továbbá intézkedik a község honlapján történő megjelenésről az 5. 

bekezdésben rögzítettek szerint. 

 

●(7) A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet annak aláírását követően - a 

Polgármesteri Hivatalban - az ülést követően a jegyző jelenlétében lehet 

megtekintetni. Az előterjesztéseket pedig a kiadmányozás megtörténte után meg 

lehet tekinteni a jegyző jelenlétében. A Polgármesteri Hivatalban a betekintés 

igazolásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

●(8)  

 

(9) A Képviselő-testület üléséről a jegyző által biztosított jegyzőkönyvvezető jegyző-

könyvet készít.  

 

(10) A Képviselő-testület nyilvános üléséről - a 20/1990. (X.04.) AB. határozat és az 

Adatvédelmi tv. alapján - hang, illetve filmfelvétel készíthető. A Képviselő-

testület üléseiről a jegyzőkönyv elkészítésének segédanyagaként a Hivatal is készít 

hangfelvételt, melynek megsemmisítésére a jegyzőkönyv elkészítését követően sor 

kerülhet, az így készült hangfelvételt nem köteles irattárban tárolni. 

 

(11) Amennyiben a Képviselő-testület, mint tulajdonosi jogait gyakorló testület jár el 

(például közgyűlés, taggyűlés) az erről készült jegyzőkönyvet az Ötv. alapján 

készült jegyzőkönyvtől elkülönülten kell felvenni és kezelni.  

 

(12) Bármely képviselő kérheti, hogy valamely hozzászólása szó szerint kerüljön a 

jegyzőkönyvbe, és indítványozhatja, hogy valamely egyéb hozzászólás kerüljön 

szó szerint a jegyzőkönyvbe (az indítvány elfogadásáról a testület határoz). 

 

(13) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe és mellékleteibe csak az (5) bekezdésben 

megjelölt szerv dolgozója, és azok tekinthetnek be, akik az ülésen, illetve a 

napirend tárgyalásakor jelen lehettek. A zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos anyagait 

az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és megőrizni. Ennek 

felelőse a jegyző. 
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XIV. FEJEZET 

RENDELETALKOTÁS 

19. § (1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi 

viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak 

végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. 

 

(2) Rendeletalkotást kezdeményezhet(nek): 

 

a) a polgármester, 

b) a képviselő(k), 

b) a Képviselő-testület bizottsága(i), 

c) a jegyző.  

 

(3) A kezdeményezést a polgármesterhez írásban kell benyújtani. Ha a rendelet-

tervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtották be, azt a polgármester a 

következő ülés napirendi javaslatába felveszi. 

A jegyző – ha nem ő a rendeletalkotás kezdeményezője – 3 napon belül 

nyilatkozik arról, hogy az Ötv. 16. § (1) bekezdése alapján a tervezett témában 

alkotható-e önkormányzati rendelet, illetőleg ez milyen keretek között lehetséges. 

A rendeletalkotás előkészítése minden esetben a jegyző feladata. 

 

(4) Amennyiben a rendelet-tervezet részletes előkészítést igényel, a képviselő-testület 

az ülés elnökének indítványára állást foglal a rendeletalkotás szükségességéről, 

főbb szempontjairól, az előkészítés menetéről és felelőséről.  

A rendelet-előkészítés során a Képviselő-testület - a lakosság szélesebb körét 

érintő rendelkezések előkészítésénél - elveket, szempontokat állapíthat meg, 

meghatározhatja, hogy a tervezetet mely szervekkel kell egyeztetni, milyen 

vitafórumo(ko)n kell megvitatni.  

A Képviselő-testület a munkatervben határozza meg azt, hogy mely rendelet 

kerüljön egy vagy két olvasatban megtárgyalásra. 

 

(5) Az előkészítés után a rendelet-tervezetet indokolásával együtt az illetékes 

bizottság általi megtárgyalása után a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A 

Polgármester, a Jegyző a Képviselő-testületet tájékoztatja az előkészítés során 

felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is. 

 

(6) A rendelet módosítása esetén az eredeti rendelettel együtt kell kezelni.  

 

(7) A rendelet kihirdetéséről – az ülést követő 15 napon belül– a jegyző gondoskodik. 

A rendeletet az Önkormányzat internetes honlapján, valamint a Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni. A lakosság széles körét érintő rendeletet, 

fontosabb rendelkezéseit a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyi sajtó 

útján is közzé kell tenni. A Képviselő-testület rendelete az Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján történő közzététellel kerül kihirdetésre.  
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A testület, a polgármester vagy a jegyző elrendelheti a rendelet szórólapon történő 

kihirdetését is. 

 

XV. FEJEZET 

RENDELETEK ÉS HATÁROZATOK ALAKSZERŰSÉGE 

●20. § (1) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben írt kivételekkel, alakszerű 

határozattal dönt. Az önkormányzati határozatok megjelölése évenként kezdődő 

sorszámmal és ehhez törtvonallal kapcsolódva az ülés idejének (év, hó, nap) 

számával, valamint a határozatot hozó szerv nevének rövidítésével történik. /(Pl. 

Képviselő-testületi határozat 1/2010.(I.14.) Kt./ 

 

 A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a döntést szó szerinti 

megfogalmazásban, valamint a végrehajtás határidejét, és a végrehajtásért felelős 

megnevezését. 

 

●(2) Az önkormányzati rendelet megjelölése a rendelet tárgyának meghatározásával 

évenként kezdődő sorszámmal és ehhez törtvonallal kapcsolódva a rendelet 

kihirdetési idejének (év, hó, nap) számával, valamint a jogalkotó nevének 

rövidítésével történik. /Pl. Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének az állattartás szabályairól szóló …/201... (.... ..)  rendelete/ 

 

a) Az önkormányzati rendeletet a bevezető rész után megfelelően tagolni kell, a 

rendelet részekre, címekre és fejezetekre bontható. A rendelkezések 

szakaszokból (§) állnak. A szakaszok bekezdésekre, pontokra, alpontokra 

tagolhatók.  

b) A bevezető részben az önkormányzati rendelet kiadására felhatalmazást adó 

jogszabályt (a §, bekezdés illetőleg pont megjelölésével) kell feltüntetni.  

c) Az általános rendelkezések között kell a területi, illetőleg személyi hatályt 

felvenni. A záró rendelkezések előtt szerepelnek az értelmező rendelkezések. 

A záró rendelkezések között kell szabályozni a jogszabály hatálybalépését, 

valamint utalni kell az Európai Közösség jogszabályaihoz kapcsolódó 

felülvizsgálatra.  

d) Az önkormányzati rendelet módosítására illetve kiegészítésére vonatkozó 

rendeletet úgy kell megszerkeszteni, hogy abból egyértelműen kitűnjön, 

mely rendelkezés szorul kiegészítésre, illetve módosításra. A hatályukat 

vesztő önkormányzati rendeleteket, illetőleg a rendeleteknek a hatályukat 

vesztő rendelkezéseit fel kell sorolni.  

e) Módosított önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése esetén a 

módosító rendelkezéseket, és a módosító rendeleteket is hatályon kívül kell 

helyezni.  

 

(3)  a) A Képviselő-testület jegyzőkönyvben a szavazati arányok rögzítésével 

      alakszerű határozathozatal nélkül dönt: 

 

aa) a napirend elfogadásáról, 
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ab) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról - 

ha újabb határidő, vagy feladat nem került megállapításra, 

ac) a feladat meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról, 

ad) tájékoztatók elfogadásáról, tudomásul vételéről, 

ae) interpellációra adott válasz elfogadásáról. 

 

 b) A Képviselő-testület a jegyző útján - a rendeletet és számozott határozatot 

megküldi: 

ba) a képviselőknek, 

bb) Közigazgatási Hivatalnak,  

bc) azoknak a szerveknek, melyeket a testület döntése érint, illetve amelyekre 

rendelkezést tartalmaz, 

bd) a könyvtárnak. 

 

21. § A jegyző köteles gondoskodni: 

 

a) a rendeletek folyamatos felülvizsgálatáról, 

b) a rendeletek hatályosságáról, azok kihirdetéséről, 

c)  szükség esetén a rendelet-módosítás kezdeményezéséről, 

d)  a rendeletek, határozatok nyilvántartásáról, a rendeletek hatályos 

jegyzékének naprakészségéről, 

e)      a rendeletek ciklusonkénti felülvizsgálatáról. 

 

XVI. FEJEZET 

A KÉPVISELŐ 

22. § (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a 

választóinak az érdekeit. Részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek 

előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A települési 

képviselő jogai és kötelezettségei azonosak. A települési képviselő az alakuló 

ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen az SZMSZ 2. §. (2) bekezdése 

szerint esküt tesz.  

 

(2) A települési képviselő köteles távolmaradását az ülést megelőzően a 

polgármesternél vagy a jegyzőnél vagy a bizottság elnökénél bejelenteni, 

egyébként  jogaira és kötelezettségeire az Ötv. 19.§ (2) bekezdése az irányadó. 

 

(3) A települési képviselő, a bizottság nem települési képviselő tagja köteles 

megőrizni a tudomására jutott állami és szolgálati titkot, valamint köteles 

figyelembe venni az Alkotmánynak, a Polgári Törvénykönyvnek és a 

magántitokra és a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályokat. 

 

23. § (1) A települési képviselő munkája során a Polgármesteri Hivatal arra kijelölt 

helyiségeit használhatja, eszközeit díjmentesen igénybe veheti. 

 

(2) A települési képviselőt, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző kötelesek 

soron kívül fogadni. Az intézkedést igénylő kérdésekben a jegyzőhöz kell 
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fordulni, a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli 

közreműködést a képviselő a jegyzőn keresztül igényelheti.  

 

(3) E § alkalmazásában tájékoztatás alatt az önkormányzattal kapcsolatos, a települési 

képviselő munkájához szükséges általános felvilágosítást, szakmai 

segítségnyújtást kell érteni.  

 

(4) A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 15 napon belül meg 

kell adni a képviselő részére. A tájékoztatást a polgármester adja meg. A szóbeli 

tájékoztatásról feljegyzést vagy jegyzőkönyvet kell készíteni, aminek tartalmaznia 

kell a képviselő kérdését, kérését és a rá adott választ. Az azon túlmutató 

adatszolgáltatásra (pl. információkérés, iratokról másolatkérés) vonatkozó igény 

esetén a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseivel összhangban kell eljárni.  

 

(5) A fentieken kívül a települési képviselő joga, s egyben kötelessége többek között:  

a) a képviselő-testület, illetőleg - bizottságba beválasztott képviselő esetén - a 

bizottság ülésén megjelenni, és munkájában tevékenyen részt venni; 

tanácskozási joggal részt vehet a bizottsági üléseken, javasolhatja a bizottságnak 

a feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását; 

b) akadályoztatása esetén távolmaradását a polgármesternek, illetőleg a bizottság 

elnökének előzetesen bejelenteni; 

c) ellátni azokat a feladatokat, melyekkel a képviselő-testület, illetőleg a bizottság 

megbízza; 

d) a választópolgárokkal kapcsolatot tartani,. panaszaik, közérdekű javaslataik és 

bejelentéseik intézését figyelemmel kísérni, illetve az illetékességgel és 

hatáskörrel rendelkező önkormányzati szervhez továbbítani;  

e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;  

f) közérdekből kezdeményezheti a polgármesteri hivatal intézkedését; 

g) igényelheti a testületi munkában való részvétele miatt kiesett jövedelmét, 

h) képviselői minőségéhez, közéleti tevékenységéhez méltó magatartást tanúsítani, 

életvitelt folytatni;   

i) kezdeményezheti, hogy a testület vizsgálja felül bizottságának, a 

polgármesternek - a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben 

hozott döntését; 

j) külön jogszabályban meghatározott keretek között vagyonnyilatkozatot köteles 

tenni; 

k) önkormányzati rendelet ilyen rendelkezése esetén - az abban foglalt szabályok 

szerint - tiszteletdíjra, természetbeni juttatásra jogosult, továbbá igényelheti 

felmerült igazolt költségeinek megtérítését . 

 

XVII. FEJEZET 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 

24. § (1) A Képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A 

bizottság tagjaira javaslatot tehet a testület bármely tagja. A nem képviselő 

bizottsági tag személyére javaslatot tehet a képviselő-testület által e célra felkért 
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társadalmi, gazdasági vagy egyéb szervezet is. Dönteni azonban csak a képviselő-

testület dönthet a bizottság tagjairól. 

● 

 (2) A Képviselő-testület állandó bizottságai: 

a)  

b) Egészségügyi és Szociális Bizottságot 

(A bizottság létszáma 5 fő, melyből képviselő 3 fő) 

c) Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottságot 

(A bizottság létszáma 3 fő, valamennyi tag képviselő) 

d)  

e)  

 

(3) A bizottságok általános feladata és hatásköre: 

 

a) döntés a hatáskörébe átruházott ügyekben 

b) előkészítik a feladatkörükbe tartozó testületi döntéseket, 

c) ellenőrzés intézmények tekintetében,   

d) javaslatot tesznek a létesítéssel, átalakítással, megszüntetéssel, átvétellel és 

ellátottsággal kapcsolatos testületi döntésekre,  

e) ● véleményezik az önkormányzat pénzügyi tervének szakterületüket érintő 

részét, javaslatot tesznek szükség szerint annak évközi módosítására,  

f) véleményezik a testület elé kerülő, más bizottság(ok) által készített 

előterjesztések szakterületüket érintő részét,  

g) ellenőrzik a Képviselő-testületi határozatok, döntések végrehajtását,  

h) ●munkakapcsolatot tartanak fenn a polgármesteri hivatal előadóival,  

i)       előkészítik a jegyző előzetes véleményezésével a szakterületükbe tartozó 

önkormányzati rendelet-tervezeteket,  

j)       feladatkörükben szükség szerint egyeztetnek az illetékes társszervekkel, 

szakhatóságokkal.  

k)  A bizottság hatósági jogkörében – az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel – a 2004. 

évi CXL. tv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.), egyéb átruházott hatáskörének gyakorlása során az 

SZMSZ szabályai szerinti határozati formában hozza meg és rögzíti 

döntéseit.  

l)     A bizottság üléséről – a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó 

szabályok megfelelő alkalmazásával – jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet 

az elnök ír alá. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a 

Közigazgatási Hivatalnak.  

m) A jegyzőkönyv kezelésének egyéb szabályai (betekintés, őrzés stb.) 

azonosak a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokkal.  

 

A bizottság az ügyrendjét jelen rendeletben foglaltak figyelembe vételével maga 

alakítja ki. 
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●(4) A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a képviselők közül kell 

választani, a bizottság tagja nem képviselő is lehet; kivéve az ÖVB tagjait, mely 

bizottság tagjai kizárólag képviselők lehetnek. A polgármester, az alpolgármester, 

a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a képviselő-testület hivatalának 

dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. (Ötv. 24.§ (1)bek.) A bizottság 

elnökét és tagjait a képviselő-testület választja és hívja vissza.  

 

(5) A bizottságok tagjainak névsorát  a 1. számú függelék tartalmazza. 

 

(6) A bizottságok tagjai: 

 

a) szavazati joggal részt vesznek a bizottság ülésein, 

b) részt vesznek a bizottság döntéseinek előkészítésében, javasolhatják 

témakörök napirendre tűzését, 

c) a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást kérhetnek, 

d) a bizottság elé kerülő témakörökkel kapcsolatban kívülálló szakértő 

segítségét kérhetik, őket a bizottság üléseire meghívhatják, 

e) megbízás alapján képviselik a bizottságot, nevében nyilatkozatot tehetnek. 

 

(7) A bizottság nem képviselő tagjait a bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben 

megilletik a képviselői jogok. 

 

(8) A bizottság elnöke: 

 

a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit, 

b) kiadmányozza a bizottság döntéseit, 

c) figyelemmel kíséri a bizottság határozatainak végrehajtását, 

d) képviseli a bizottságot, 

e) megbízhat más bizottsági tagot a képviselettel, 

f) megbízhatja a bizottság egyik képviselő tagját, hogy távollétében az ülést 

vezesse.. 

g)  a bizottság elnöke az előterjesztője a bizottság határozatai ellen benyújtott 

fellebbezéseknek 

 

(9) A bizottságok tevékenységükről évenként beszámolnak a Képviselő-testületnek. A 

beszámolás időpontját a Képviselő-testület éves munkatervében határozza meg. 

 

25. § (1) A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább a szükségesség felmerülését 

követő 15 napon belül tartja. Az ülést az elnök, akadályozatása esetén az általa 

kijelölt képviselő tag hívja össze - írásban az ülést megelőzően legalább három 

munkanappal - és vezeti.  

 

(2) A bizottságot 10 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, az 

alpolgármester, illetve a bizottsági tagok egyharmadának napirendi javaslatot is 

tartalmazó indítványára. 

 

(3) A bizottsági ülésre meg kell hívni a polgármestert, a jegyzőt, a témában 

közvetlenül érintetteket, illetve akit a bizottság elnöke szükségesnek tart. A 

képviselők tanácskozási joggal részt vehetnek bármely bizottság ülésén, részükre 
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az ülések meghívóit és a napirendi pontok anyagait – amennyiben igénylik – el 

kell juttatni, illetve biztosítani kell, hogy abba betekintést nyerhessenek. 

 

(4) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára, valamint zárt ülés 

tartására és a titkos szavazásra a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. Ennek megfelelően a bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak 

több mint a fele jelen van, a bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

(5) A bizottság üléseiről a tanácskozás lényegét és a döntését tartalmazó 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a polgármesternek és a jegyzőnek meg kell 

küldeni. A kisebbségi véleményt – képviselő kérésére - a jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. 

 

(6) A bizottság működéséhez szükséges tárgyi és adminisztratív személyi feltételeket 

a polgármester és a jegyző köteles biztosítani. A bizottságok működésének 

ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

  

(7) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések véleményezéséről hozott bizottsági 

döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Képviselő-testület ülésén a 

képviselők rendelkezésére kell bocsátani. 

 

(8) A bizottság ülésének nyilvánosságára a testületi ülés nyilvánosságára vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A bizottsági tag döntéshozatalból való 

kizárására a képviselő-testületi tag kizárására vonatkozó szabályokat kell 

értelemszerűen alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a bizottság elnökének 

kizárásáról a polgármester dönt. Bizottsági tag kizárásáról a bizottság dönt. 

 

26. § A több bizottság feladatkörét érintő ügy napirendre tűzéséről a bizottságok elnökei 

kötelesek egymást tájékoztatni és egymás ülésén a képviseletet biztosítani. 

 

27. § (1) A Képviselő-testület meghatározott kérdés megvizsgálására, javaslat 

kidolgozására ideiglenes bizottságot választhat. 

 

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát és megbízatásának terjedelmét, idejét a 

Képviselő-testület esetenként határozza meg. 

 

 

●28. § (1) 

(2)   

 

(3)   

 (4)  

(5)  

Egészségügyi és Szociális Bizottságot 

(A bizottság létszáma 5 fő, melyből képviselő 3 fő) 
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●29. § (1) Szükség szerint megvitatja és véleményezi az Önkormányzat 

költségvetésének feladatkörét érintő megállapítását, módosítását, az erről szóló 

zárszámadást, a helyi adórendeletet, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

rendeletet, a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, a 

feladatkörét érintő a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, 

megbízási tárgyú előterjesztéseket, az Önkormányzat felügyelete alatt álló, 

feladatkörét érintő intézmények tekintetében azok alapítását, átszervezését, 

működésével kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket, az egészségügyi 

vonatkozású előterjesztéseket, a feladatkörébe tartozó térítési díjat megállapító 

rendelet-tervezeteket. Állást foglal megyei önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről feladatkörét érintően, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti. Véleményt nyilvánít olyan ügyekben – feladatkörében – 

amelyben a törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő. 

Közreműködik az egészségügyi és szociális gondoskodás fejlesztésében 

 (2) Ellenőrzi a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek, határozatok 

végrehajtását. 

 

Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő 

Bizottságot 

(A bizottság létszáma 3 fő, valamennyi tag képviselő) 

 

30. § (1) Szükség szerint megvitatja és véleményezi a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló rendeletet, a képviselők, a polgármester és az 

alpolgármesterek javadalmazására és egyéb juttatásaira vonatkozó 

előterjesztéseket, Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezését, felterjesztési jog 

gyakorlásáról szóló előterjesztést. Véleményt nyilvánít olyan ügyekben – 

feladatkörében – amelyben a törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának 

kikérését írja elő. 

 

(2) Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására 

irányuló kezdeményezést a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes 

kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § alapján.  

 

(3) a) A jegyző bevonásával nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati 

képviselők jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § alapján a 

polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokat. Továbbá a külső (nem 

képviselő) bizottsági tagok vagyonnyilatkozatát is. 

 b) A vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről lefolytatott eljárás  során a bizottság 

felhívja az érintettet a vagyonnyilatkozatban feltüntetett adatokra vonatkozó 

azonosító adatok írásbeli közlésére. 

 c) Az ellenőrzési eljárás során a bizottság által kezelt azonosító adatokat az 

eljárás végeztével 8 napon belül meg kell semmisíteni. 

 d) A bizottság a képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos azonosító adatok, 

valamint képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozata vizsgálatát zárt 
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ülésen végzi – figyelemmel az 1990. évi  LXV. törvény 12. §. (4) bekezdés 

a.) pontjára –. 

 

(7) Ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A 

képviselői vagyonnyilatkozatot nyitott borítékban, a hozzátartozói és a külsős 

(nem képviselő) bizottsági tagok vagyonnyilatkozatát lezárt – a Bizottság által az 

átvételkor lepecsételt és az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat 

Kezelő Bizottság elnöke által aláírt – borítékban kell leadni, illetve átvenni. A 

Bizottság elnöke az átvételről igazolást ad ki.  

 

(8) A (7) bekezdés szerint átvett vagyonnyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Irodája, kizárólag erre a célra használt lemezszekrényében kell 

elhelyezni. 

 

(9) Külön a vagyonnyilatkozatokról (egységesen a képviselői és hozzátartozói 

vagyonnyilatkozatok vonatkozásában) és külön a képviselői 

vagyonnyilatkozatokba való betekintésről nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartás vezetését az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő 

Bizottság elnökének felügyelete és irányítása mellett a Polgármesteri Hivatal 

Jegyzője látja el.  

 

(10) A képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintést a Képviselő-testület a 

következők szerint biztosítja: képviselői vagyonnyilatkozatba való betekintés 

feltétele, hogy írásban azt az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat 

Kezelő Bizottság elnökétől kell kérni a betekintés időpontjának naptári nap 

szerinti megjelölésével úgy, hogy az legalább ezen időpont előtt 5 nappal az 

Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság elnökéhez 

megérkezzen.  

 

(11) Az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság a 

vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatai ellátása vonatkozásában az elnök 

helyettesítésére tagjai közül minősített többséggel helyettest választ.  

 

(12) Az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság a 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a jelen rendeletben nem 

szabályozott kérdésekben az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. 

évi LV. törvény 22. §. (5)-(6) bekezdése alapján jár el. 

 

 

●31. § (1)  

 

(2)  

(3)  

 

●32. § (1)  

(2)  
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XVIII. FEJEZET 

TANÁCSNOKOK 

33. § (1)  

(2)   

(3)  

XIX. FEJEZET 

POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTEREK 

POLGÁRMESTER 

34. § (1) A polgármester a település választópolgárai által közvetlenül választott, 

főállású tisztségviselő. Nagycenk Nagyközség  Önkormányzatának vezetője. 

 

(2) A polgármester biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű 

nyilvánosságát. Tevékenységével hozzájárul Nagycenk Nagyközség  fejlődéséhez, 

elsődleges feladata a község fejlesztése, a közszolgáltatások szervezése a 

társadalmi szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel együttműködve. 

 

(3) A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, 

hatásköreit a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el. 

 

(4) A polgármester gondoskodik az önkormányzat szerveinek hatékony 

tevékenységéről, segíti a képviselők munkáját, összehangolja a bizottságok 

működését. Felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a 

Képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. E 

döntéséről a Képviselő-testület következő ülésén határoz.  

 

(5) A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati 

jogkörében irányítja a hivatalt. 

 

A polgármester: 

 

a) a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait 

az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésben és 

végrehajtásában, 

b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 

jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja, 

c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a hivatal 

belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 

rendjének meghatározására, 

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 



 30 

e)  gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az 

önkormányzati intézményvezetők tekintetében.(Ötv. 35. § (2) bekezdése),  

f) a Kjt 83/A.§ szerint gyakorolja az egyéb munkáltató jogokat az 

önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében  

g) gyakorolja a képviselő-testület által rá átruházott hatásköröket; ellátja az 

SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatait 

h) ●gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzattal foglalkoztatási 

jogviszonyban álló, az Mt. hatálya alá tartozó fizikai dolgozók (közterület 

fenntartók) tekintetében 

 

(6) A polgármester, ha a Képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit 

sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés 

ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül 

nyújthatja be, a Képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül 

dönt.(ötv. 35. § (3) bekezdés) 

 

(7) A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói 

jogokat, személyi anyagának kezeléséről és megbízatásával kapcsolatos ügyviteli 

feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik. A polgármester az államigazgatási 

tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős. 

 

(8) A Képviselő-testület– a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. 

törvény 4/A. §-ában meghatározott keret figyelembevételével – dönt a 

polgármester jutalmazásáról, melynek fedezetét a költségvetési rendeletben kell 

tervezni.  

 

(9) A képviselő-testületet a polgármester képviseli, aki a képviseleti jogot egyedi 

ügyekben más képviselőre átruházhatja. 

 

(10) ● Dönthet a költségvetési általános tartalék 20 %-áig terjedő felhasználásáról. 

 

●(11)  

 

(12) A polgármester a képviselő-testület tagja, a testület határozatképessége, 

döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek kell tekinteni. 

 

ALPOLGÁRMESTEREK 

●35. § (1) A Képviselő-testület - a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással  a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára - a polgármester 

helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású 

alpolgármestereket válaszhat.  

Alpolgármesternek olyan személy is megválasztható, aki nem tagja a 

képviselőtestületnek, de a polgármestert a képviselőtestület elnökeként csak olyan 

alpolgármester helyettesítheti, aki a képviselőtestület tagja. 

 

(2) Az alpolgármesterre képviselő- testületi hatáskör nem ruházható át. 
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(3) A polgármesteri tisztség megüresedésekor, a polgármester távollétében, tartós 

akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesítési jogkörében ellátja a 

polgármester valamennyi feladatát, gyakorolja hatásköreit. Tartós 

akadályoztatásnak minősül a polgármester három héten túli távolléte. 

 

(4) Az alpolgármester tiszteletdíját a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések 

figyelembe vételével a polgármester javaslatára a képviselő-testület állapítja meg. 

 

●(5) Az alpolgármester megbizatása a megválasztásával kezdődik és az új képviselő-

testület alakuló üléséig tart.  

 

XX. FEJEZET 

JEGYZŐ 

36. § (1) A Képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított 

képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. (Ötv. 36. § (1) 

bekezdés) A kinevezés határozatlan időre szól. A pályázat kiírásáról és annak 

tartalmáról a testület dönt. A pályázatot egy megyei lapban, valamint a Belügyi 

Közlönyben kell megjelentetni. 

 

(2) A jegyző vezeti a Képviselő-testület hivatalát. 

 

A jegyző: 

 

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról, 

b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

gyakorolja a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület hivatalának 

köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, 

felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – a 

polgármester által meghatározott körben  - a polgármester egyetértése 

szükséges.. 

c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási 

ügyeket,  

d) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület 

bizottságának ülésén, 

f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.  

 

(3) A jegyző köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak és a 

polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel. (Ötv. 36. § (2) – (3) 

bekezdés) 

 

(4) Továbbá a jegyző:  

 

a) Szervezi a Polgármesteri Hivatal jogpropaganda tevékenységét.  

b) Kapcsolatot tart a sajtóval. 
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c) Rendszeres tájékoztatást ad a képviselő-testületnek az önkormányzat 

munkáját érintő jogszabályok változásairól.  

d) A Polgármesteri Hivatal közreműködésével előkészíti, és törvényességi 

szempontból véleményezi a Képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő 

előterjesztéseket, javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek 

felülvizsgálatára. 

e) Tájékoztatja a Képviselő-testületet évente a hivatal munkájáról, a központi 

államigazgatási feladatok ellátásának színvonaláról. 

f) Gondoskodik arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban az információ-áramlás 

megfelelő legyen. 

g) Ellátja az igazgatási munka egyszerűsítésével és korszerűsítésével 

kapcsolatos feladatokat. 

h) Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elkészítéséről és folyamatos karbantartásáról.  

 

XXI. FEJEZET 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

37. § (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. 

(Ötv. 38.§ (1) bek.)  

 

(2) A Polgármesteri Hivatal a költségvetés végrehajtása és a gazdálkodás tekintetében 

jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Működésének részletes 

szabályait a hivatal szervezeti és működési szabályzata (ügyrendje) tartalmazza. 

 

(2) Az egységes hivatal az alábbiak szerint tagozódik: 

 

Polgármester:  polgarmester@nagycenk.hu 

Jegyző: jegyzo@nagycenk.hu  

Titkárság: titkarsag@nagycenk.hu 
Adóügyi előadó: ado@nagycenk.hu  

Pénzügyi előadók: penzugy@nagycenk.hu 

Ügyfélszolgálati előadó: ugyfelszolgalat@nagycenk.hu 
Szociális előadó: szocialis@nagycenk.hu 

 

XXII. FEJEZET 

TÁRSULÁSOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

38. § (1) Az Önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és 

ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt. A Képviselő-testület 

más települések Képviselő-testületeivel, gazdasági, szolgáltató szervezetekkel, 

közszolgáltatásokat nyújtó intézményekkel alakít társulásokat. 

mailto:polgarmester@nagycenk.hu
mailto:jegyzo@nagycenk.hu
mailto:titkarsag@nagycenk.hu
mailto:ado@nagycenk.hu
mailto:penzugy@nagycenk.hu
mailto:ugyfelszolgalat@nagycenk.hu
mailto:szocialis@nagycenk.hu
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(2) Az Önkormányzat a társulások működésének részletes szabályait a társulási 

megállapodásban határozza meg. 

 

(3) A társulásokban az Önkormányzatot a polgármester képviseli. 

 

 

XXIII. FEJEZET 

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI 

Az Önkormányzat vagyona 

39. § (1) Az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb 

rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg. 

 

(2) A vagyonrendelet kiterjed az Önkormányzat vagyonának vállalkozásba való 

bevitele szabályaira is. 

 

(3) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról a 

közmeghallgatáson köteles tájékoztatni az állampolgárokat. 

 

(4)  Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az őt megillető vagyoni értékű 

jogokból áll, mely vagyon az önkormányzati célok megvalósítására szolgál. 

 

(5) Rendeltetése szerint az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és vállalkozási 

vagyonból áll. 

a) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely 

közvetlenül kötelező önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a 

közhatalom gyakorlását szolgálja. 

b) Minden egyéb vagyontárgy a vállalkozói vagyon körébe sorolható. 

 

(6) A törzsvagyonba tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan 

forgalomképes. 

a)Forgalomképtelen vagyontárgyak: 

aa)   helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok; 

ab) törvény, vagy helyi önkormányzati rendelet által forgalomképtelennek 

nyilvánított dolgok. 

b)Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: 

ba) közművek;  

bb) intézmények és az elhelyezésükre szolgáló ingatlanok;  

bc) középületek; 

bd) műemléki védettség alatt álló ingatlanok; 

be) törvény vagy a helyi önkormányzati rendelet által korlátozottan 

forgalomképesnek nyilvánított ingatlanok és ingók. 
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A vagyon tárgyairól való rendelkezés és a vagyonhasznosítás - az SZMSZ-ben 

rögzítetteken túli - részletes szabályait az önkormányzat külön rendeletben határozza 

meg. 

 

Az Önkormányzat költségvetése 

40. § (1) A Képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza 

meg. 

 

(2) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik: 

 

a) az első forduló (koncepció) főbb elemei:  

 

aa) a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv, 

ab) az Önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatok 

körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérés, 

ac) a bevételi források és azok bővítési lehetőségeinek feltárása, 

ad) a kiadási szükségletek, azok gazdaságos (törvényes keretek között 

mozgó) célszerű felmérése, 

ae) a feladatok rangsorolása költségvetési hiány esetén, 

af) a várható döntések hatásainak előzetes felmérése. 

 

b) a második forduló főbb elemei: 

 

ba) a Képviselő-testület megtárgyalja a költségvetési rendelet-tervezetet, 

amely tartalmazza a bevételi forrásokat, a működési, fenntartási 

előirányzatokat (önálló és részben önálló költségvetési szervenként), 

felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat 

feladatonként, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 

költségvetését külön tételben, az általános és céltartalékot, a többéves 

kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. 

●(3) A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti el és a polgármester terjeszti a 

Képviselő-testület elé. 

 

(4) A zárszámadási rendelet tervezetének előkészítésére és előterjesztésére a (2) - (3) 

bekezdésben foglalt szabályok az irányadók. 

Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése 

41. § (1) A Képviselő-testület látja el a saját intézmények pénzügyi ellenőrzését (Ötv. 

92. §. (2) bek.) 

 

(2) A Képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről jogszabályban 

meghatározott képesítésű a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása által 

biztosított  ellenőr útján gondoskodik.  

 

●(3)  
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●(4)  

 

42. § (1) Azon Önkormányzatnak akinek az előző évben a teljesített kiadásainak 

összege meghaladta a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik, vagy 

hitelt vesz fel, köteles az Ötv. 92/A (1) bekezdésében foglaltakat a hitelfelvétel 

évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval 

felülvizsgáltatni és közzétenni. Ebben az esetben az Önkormányzat költségvetése 

és a költségvetési beszámoló felülvizsgálatára könyvvizsgálót bíz meg.. 

 

(2) A könyvvizsgáló betekinthet az Önkormányzat könyveibe, a polgármestertől és az 

Önkormányzat költségvetési szerveinek dolgozóitól felvilágosítást kérhet. 

Feladata különösen az Önkormányzat befektetett eszközeinek, 

készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, 

pénzmaradványának és eredményének vizsgálata. A könyvvizsgáló tanácskozási 

joggal vehet részt a Képviselő-testület nyilvános és zárt ülésén. A könyvvizsgálót 

a véleményezési körébe tartozó témákban a Képviselő-testület ülésére a 

polgármester köteles meghívni. (Ötv. 92/C. § (1) bekezdés) 

 

(3) A könyvvizsgáló véleményéről írásban köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. 

(Ötv. 92/C. (4) bekezdés) 

 

(4) A könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésről a könyvvizsgáló 

írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható. (Ötv. 92/C. § (5) bekezdés) 

XXIV. FEJEZET 

LAKOSSÁGI FÓRUMOK, HELYI NÉPSZAVAZÁS ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 

EGYÉB ÉRDEKKÉPVISELET 

 

43. § (1) A képviselő-testület évente egy falugyűlést és legalább egy közmeghallgatást 

tart. 

 

(2) A falugyűlés idejét, helyét és napirendjét a munkaterv tartalmazza. 

 

(3)  A közmeghallgatás idejét legalább 10 nappal előbb közhírré kell tenni. 

 

44. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet - az Ötv. 47. § (1) bekezdés a)-c) 

pontjában felsoroltakon túl - a választópolgárok 20 %-a. Ebben az esetben a 

képviselő-testület köteles a helyi népszavazást kitűzni.  

 

(2) A képviselő-testület azt a népi kezdeményezést köteles megtárgyalni, amelyet a 

választópolgárok legalább 5 %-a igényli. 

 

(3)  A helyi népszavazás és népi kezdeményezés további feltételeiről és az eljárás 

rendjéről a képviselő-testület külön rendeletet alkot. 
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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) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást (a 

továbbiakban együtt: tájékoztatást) kérhet, 

b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti; 

c) az általa irányított szerv működésével, illetőleg az általa kibocsátott 

jogszabállyal, jogi irányítási eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban 

véleményt nyilváníthat, kifogással élhet, kezdeményezheti annak 

megváltoztatását vagy visszavonását. (Ötv. 101. §. (1) bek.). 

 

 (2) A Képviselő-testület felterjesztési jogának gyakorlását megelőzően kérheti a 

témakör szerint érintett önkormányzati bizottságának véleményét. 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉRDEKKÉPVISELETE 

46. § (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati jogok és érdekek kollektív 

képviseletének, védelmének és érvényesülésének előmozdítása, valamint az 

önkormányzati működés fejlesztése céljából érdekképviseleti szervezeteket hozhat 

létre. 

XXV. FEJEZET  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

47. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 

képviselő-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 1/1999. (II. 1.) rendelet, valamint az ezt módosító 6/1999. 

(VI. 7.), 6/2001. (XI. 7.), 11/2002. (XI. 10.), 12/2002. (XII. 4.), 
 
2/2003. (II. 5.), 

20/2003. (XII. 24.), 12/2004. (IX. 8.), 19/2005. (XI. 30.), 20/2005. (XI. 30.), 

14/2006. (V. 31.), 19/2006. (X. 18.), 20/2006. (XI. 1.), 22/2006. (XII. 6.), 

26/2006. (XII. 27). 7/2007. (IV.4.), 17/2007. (X.10.), 18/2007. (XI.11.), 19/2007. 

(XI.11.), 20/2007. (XI.11.), 24/2007. (XII.5.), 25/2007. (XII.5.), 26/2007. 

(XII.5.),  rendeletek hatályukat veszítik. 

 

 (3) A szabályzat mellékletei: 

1. sz. melléklet: Községismertető 

2. sz. melléklet: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata által vállalt helyi 

közügyek 

3. sz. melléklet: Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök megnevezése 

 

(5) A Szabályzat függelékei: 
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1. sz. függelék: Nagycenk Nagyközség Képviselő-testületének tagjai 

2. sz. függelék: Nagycenk Nagyközség állandó bizottságai 

 

(6) A mellékletek és a függelékek naprakész állapotban tartásáról a jegyző 

gondoskodik. 

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK 

48. § E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai 

között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai 

Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával 

összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást 

tartalmaz.  

 

Nagycenk, 2010. október 28. 

 

Jelen egybeszerkesztett rendeletben valamennyi 2010. október 28. napján elfogadott 

módosítás dölten szedve és ● jelölve található. 

 

 

Ivánkovics Ottó  

polgármester 

 

Filátz Józsefné  

jegyző 

 

 

Nagycenk Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

mellékletei és függelékei: 

1. számú melléklet 

A KÖZSÉG ISMERTETŐJE 

Nagycenk Nagyközség a nyugat-magyarországi peremvidék Sopron-Vasi-síkságán 

helyezkedik el, Soprontól tizenkét kilométerre délkeletre, három kistáj találkozásánál: 

Soproni-medence, Fertő-Hanság-medence, Répce-sík.  Legmagasabb pontja a Dombháti 

dűlő, legalacsonyabb része az Ikva és az Arany-patak völgye. Ez utóbbiban helyezkedik 

el a község, ezért is hívták hajdan Gödörcenknek. A két patak nagy szerepet játszott a 

település domborzatának és talajviszonyainak kialakulásában 

A község és környéke emberi letelepedésre a legrégebbi időben is alkalmas volt. Ennek 

bizonyítékát a késői ásatások adták meg, leletek kerültek elő szinte minden jelentős 

történelmi korból. Őskori telepet tártak fel (1904-ben), réz- és bronzkorból találtak 

leleteket, és hallstattkori (i.e. I. évezred első fele) hamvasztásos sírra bukkantak. Római 

és avar kori temetőt tártak fel. Római kori kőépület kő- és téglamaradványait is fellelték 

a község határában. Az előkerült régészeti emlékek a Soproni Múzeumban és a győri 

Xantus János Múzeumban találhatóak. A község nevét 1291-ben írták le először egy 

latin nyelvű birtokeladási oklevélben, ekkor Zenk-nek hívták. A két Cenk 
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megkülönböztetésére időnként jelzős nevek is feltűnnek, pl. 1359-ből: Gudurzenk 

(Gödörcenk) A Nagy Czenk név 1544 óta ismeretes. Kiscenk első ismert neve Tótcenk 

volt. 1544-től már Dávid Czenknek írják. 

A község első birtokosai Czenki Demeter és Lőrinc, majd Osli Gergely. Később a 

Kanizsay-család, a Poki-család, majd az Ember-család volt a birtokos. Ez utóbbi család 

kihalása után 1570-ben a Nádasdyak birtokába került a két (Kiscenk és Nagycenk) 

község. 

Hosszabb előtörténet után a Széchényi-családra véglegesen csak  Széchényi György II. 

révén szállt át a vagyon 1711-ben, amely lehetőséget adott arra, hogy a család a 

magyarországi főnemesek közé emelkedjen. 

 

Községünk fő látnivalója a Széchenyi-kastély. A kastélyt angol 

és francia stílusú parkrészek ölelik körbe. A Széchenyi István 

Emlékmúzeum-ot a kastélyban rendezték be. A Széchényi 

Kastélyt, a család ősi fészkét, az őrépületekkel védett 

kovácsoltvas kapun, a francia kerten keresztül érdemes 

megközelíteni. A toscan oszlopos erkéllyel és a család címerével 

díszített épület visszafogottsága ellenére az egyik legszebb 

vidéki kastély. Könyvtára, hatezer darabból álló térkép 

gyűjteménye, numizmatikai- és ásványgyűjteménye már a nagy 

műveltségű Széchényi Ferenc idejében országos hírű volt, a 

kastély igazi virágkorát azonban gróf Széchenyi István 

birtokossága idején élte. 

A barokk kastély építését Széchenyi Antal 1750 körül kezdte 

meg. A főépület három részből állt, középső részének 

nagyterméhez angyalszobrokkal díszített lépcsőház vezetett. 

Keleti oldalán kétszintes kápolna, míg nyugati végében 

színházterem kapott helyet. A két szinten végigfutó 5-5 ablak 

finom ritmust adott az épületnek. 

A kastéllyal szemben ma is megcsodálható a szép hársfa-allé, amit a kastély építtetője 

Széchényi Antal felesége, Barkóczy Zsuzsánna telepített. Akit az allén tett hosszú séta 

nem riaszt el, megcsodálhatja a hársfasor végén az erdő rejtekén Széchenyi Béla és 

felesége síremlékét. 

Nagycenk gyönyörű neoromán templomot köszönhet, gróf Széchenyi Istvánnak,  aki 

Ybl Miklós építész, 1860. július 1-én elfogadott  terveit már nem láthatta.  Halála után a 

templom építését felesége Seilern Crescentia  és fia Béla  vette kézbe. Az 

alapkőletételre augusztus 20-án került sor. A Szent István tiszteletére szentelt templom 

előtti téren áll a Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi István, politikus, író, a „legnagyobb 

magyar”, szobra, aki eszméi, működése és hatása által a modern Magyarország egyik 

megteremtője. 

 A Széchenyi Mauzóleum a templom mögött, balra  a községi temetőben található, 

melynek művészeti és érzelmi egysége megfelelő keretet nyújt a benne nyugvók 

emlékének, így többek között Széchényi Ferenc grófnak, a Magyar Nemzeti Múzeum 

megalapítójának és fiának, gróf Széchenyi Istvánnak, a reformkor kiemelkedő 

politikusának. A Széchényi család nyughelyét a temető létesítésével egy időben 
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Széchényi Ferenc építtette 1778-ban, s napjainkban is a magyarság kegyeletének 

legszentebb zarándokhelye. Nemcsak a nemzeti tudat, a történelem emlékhelye, de 

építészetében, belső tereinek kialakításában is egyedülálló művészeti értéket képvisel. A 

Széchényi család barokk stílusú sírkápolnáját 1806-10 között klasszicista előtérrel 

bővítették. A téglalap alakú előcsarnok kazettás mennyezetét ion oszlopok tartják. Az 

ovális alaprajzú kápolnát kupola fedi, több kutató véleménye szerint Dorffmeister István 

freskóival. Innen jutunk a kriptába, a család számos jeles tagjának végső nyughelyére. 

Aki szereti az eldugott, ritkábban látogatott emlékhelyeket, a temető előtt tovább 

haladva eljuthat a titokzatos Szent Anna-

kápolnához. 

Széchenyi István gróf sokrétű  közéleti és 

országépítő munkásságának felidézésére, emlékére 

az utókor, az iránta tanúsított hálája jeléül, 

Nagycenken méntelepet, mozdonyskanzent és egy 

múzeumvasutat létesített, mely turistaidényben 

végigzakatol e csodálatos tájon.  

 

A Község Soprontól mindössze 12 km-re fekszik a 84. és a 85. számú főközlekedési 

utak találkozásánál. A településen 1860 fő él. A két főútvonalon közlekedő autóbusz -

járatokon, és a most már GySEV üzemeltetésű Sopron- Szombathely vasútvonalon is 

megközelíthető településünk. A Bécstől való távolsága (schwehati repülőtér) 70 km, 

Budapesttől 200 km. 

Községünkben általános iskola, óvoda, alapfokú orvosi ellátás, gyógyszertár működik. 

A fejlesztések folyamatosan zajlanak, bár mint minden településnek Nagycenknek is 

mérlegelni kell a beruházások fontossági sorrendjét. Mindezek ellenére több jelentős 

beruházás készült el és van jelenleg is folyamatban, melyekért köszönet illeti a célok 

érdekében munkálkodókat. A teljesség igénye nélkül felsorolva: a Millennium-park 

létrehozása; az iskola épületének felújítása (szigetelése, teljes tető felújítás, vizes blokk 

kialakítása); az óvoda udvarának burkolása, tetőzetének felújítása, riasztórendszerének 

kiépítése; a sportcsarnok előtti tér térköves burkolása;  Nagycenk és Kiscenk közti 

útszakasz közvilágításának kiépítése; a ravatalozó, és a rendőrség épületének felújítása;  

a  díszterem teljes felújítása; az Új utca és Soproni utca járdájának felújítása; Rákóczi u. 

– Dózsa krt. – Kossuth L. u.- Játszótér utca burkolat megerősítése; elkészült az 

Egészségház akadálymentesítése, és felújítása. Az elmúlt 15 évben szinte minden 

közmű kiépült, jelenleg az ár- és belvízvédelem megerősítése érdekében a csatorna 

hálózat tervei készülnek, remélhetőleg egy sikeres pályázat esetén a kiviteli tervek is. 

Kerékpár út megépítésére is elbírálás alatt van egy pályázat. Folyamatban van az iskola 

fűtés- és világításkorszerűsítése; továbbá az óvoda vizesblokkjainak rekonstrukciója. 

A fejlődés megállíthatatlanul halad, az Ősök neve, s tettei kötelezik a mindenkori 

vezetést az előre haladásra.   

Stratégiai célkitűzésként már megfogalmazásra került az idegen-forgalom fejlesztése, 

mely sajnos kezdetben komolyabb beruházásokat igényel, de könnyen 

munkahelyteremtő „ágazattá” válhat. Meg kell lovagolni a 84. és a 85. számú 

főközlekedési utak találkozásából adódó lehetőségeket, be kell kapcsolni a kialakult 
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Széchenyi-villaget a közösség érkeringésébe. Szükség lehet még vendégházra, 

campingre, kerékpár-kölcsönző létesítésére, s ezernyi ötlet vár megvalósításra. 

 

Jelentős előrelépés történt/történik a környezetvédelmi fejlesztések, a szelektív 

hulladékgyűjtés területén. 

 

A körzeti, kistérségi, helyi, államigazgatási, önkormányzati feladatok ellátása a kor 

színvonalának megfelelően, minőségbiztosítási rendszer keretei között biztosított.  

Felsorolás jelleggel, de nagyon fontosnak tartva, azon kitüntetettek névsora (a 

Nagycenkért díjat kapott kitüntetettjeink), akik a közösségért, a községért nagyon 

sokat tettek:   

 

1993. Keszei Dénes ny.iskolaigazgató, több mint hat-évtizedes közéleti, 42 éves 

pedagógiai munkásságáért, és a község történetének megírásáért. (†2001) 

 

1994. Kolonits Béláné, a Faluszépítő Egyesület Elnökeként a község javára végzett 

munkájáért. 

 

1995. Kovács Ferenc kanonok, esperes- plébános, a falu közösségi és hitéletében 

végzett több évtizedes áldozatos munkájáért. (†2002) 

 

1996. dr. Környei Attila múzeumigazgató, a község és különösen a Széchenyi család 

történelmi emlékeinek kutatásáért és ápolásáért, a társadalmi és politikai életben való 

áldozatos munkájáért. ( †2000) 

 

2000. Szalai Gergely ny. isk ig. hely., több évtizedes pedagógiai munkásságáért, a 

község sportjának kiemelkedő alakításáért, szervezéséért. (†2008) 

 

2001. ifj. Csorba János, a községi sportélet fellendítéséért a labdarúgó csapat 

újraszervezéséért és vezetéséért, társadalmi munkáért.  

 

2002. Szekendy Szaniszló, többéves faluszépítő munkája elismeréseként.  

 

2005. Horváth Endre (Boni), a falu közösségi életében (motor-sport, kultúra, 

polgárőrség, gazdaság, önkormányzat) vállalt jelentős társadalmi munkájáért (†2003) 

 

2008. megosztva 
Hegedűs Ferencné, a Nagycenken eltöltött közalkalmazotti és több évtizedes kántori 

munkája elismeréseként. 

Id. Vágvölgyi Ottó, ny. isk. ig. hely. : több évtizedes pedagógusi és közéleti 

munkásságáért, a község sportéletében való aktív tevékenységéért. 
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2. számú melléklet 

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL 

KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 

 

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörében gondoskodni:  

 az óvodai nevelésről: megvalósul a Nagycenki óvodában  

  az általános iskolai oktatásról és nevelésről, (mely megvalósul Széchenyi István 

Nyolcosztályos általános iskolában)  

 az egészségügyi alapellátásról (mely megvalósul Egészségházban)  

 és a szociális alapellátásról  

 a közvilágításról, 

 az egészséges ivóvízellátásról, 

  a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról;  

 köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését 

 a Polgármesteri Hivatal működtetéséről. 

 

Az önkormányzat az általános iskolát és az óvodát a Fertőboz Községi Önkormányzattal 

kötött intézményfenntartói megállapodás alapján, közösen tartja fenn. 

 

Az önkormányzat gazdálkodó és egyéb szervezetekkel kötött megállapodások útján 

gondoskodik a közüzemi és települési szolgáltatások biztosításáról. 

 

Ezen felül vállalt feladatként gondoskodik az alábbi feladtok ellátásáról: 

 Ellátja a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet 

védelmével kapcsolatos feladatokat  

 a lakásgazdálkodást, 

 a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetést, a csatornázást,  

 a helyi közutak és közterületek fenntartását,  

 biztosítja köztisztaságot és településtisztaságot;  

 gondoskodás a helyi tűzvédelemről, melyen belül: Támogatja a helyi önkéntes 

tűzoltó egyesületet,  

 Gondoskodik közbiztonság helyi feladatairól – helyi körzeti megbízott útján; 

továbbá  polgárőrség támogatásával 

 közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,  

 a gyermek és ifjúsági feladatokrólvaló gondoskodás címen támogatja a 

néptánccsoportot;  

 a közösségi tér biztosítása – játszóterek, parkok fenntartása;  

 közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása - fenntartja a 

Községi könyvtárat, továbbá támogatja a néptánccsoportot 

 sport támogatása az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése - 

üzemelteti a Sportcsarnokot; támogatja a Sportegyesületet 

 a lakosság tájékoztatásáról való gondoskodás a helyi tájékoztató eszközökön 

keresztül – Nagycenk honlap közösségi hírportálon keresztül 
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3. számú melléklet  

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök 

megnevezése 

 

1. Jegyző 

2. Titkársági ügyintéző 

3. adóügyi előadó 

4. Pénzügyi előadók 

5. Ügyfélszolgálati előadó 

6. Szociális előadó 

7. Műszaki előadó 
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4. számú melléklet 

TANÁCSNOK ÉS FELADATKÖRE 

Tanácsnok:   
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1. számú függelék 

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI 

Polgármester:   Ivánkovics Ottó  Nagycenk, Kossuth L. u. 1. 

 

Alpolgármester:  Csorba János   Nagycenk, Dózsa krt. 34. 

 

    Horváth László  Nagycenk, Kiscenki u.  

 

Képviselők:   Ben Sassi Lívia  Nagycenk, Vám u. 14. 

 

    Bíró Béláné   Nagycenk, Gyár u. 58. 

 

    Csorba János   Nagycenk, Dózsa krt. 34. 

 

    Dr.Hudomelné Dózsa Margit  Nagycenk, Kiscenki u. 62. 

 

    Matiasec János  Nagycenk, Dózsa krt. 16. 

 

    Nemes Viktória  Nagycenk, Rákóczi u. 36. 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú függelék 

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

 

1. Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Elnök:     Bíró Béláné  

   

Képviselő tagok:  Ben Sassi Lívia  

Matiasec János 

 

Nem képviselő tagok:  Fekete Rajmundné   

    Nagy Zoltán  

 

3. Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Kezelő Bizottság 

 

Elnök:    Ben Sassi Lívia   

 

Tagok:    Hudomelné Dr. Dózsa Margit 

Matiasec János    



3. számú függelék 

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL 

RENSZERESEN TÁMOGATOTT KÖZÖSSÉGEK 

 

 

“Czenki” Hársfa táncegyesület 

 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

Sportegyesület 

 

Polgárőrség 

 

Nagycenk Beszélő Kövei Alapítvány 
 


