Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/1995.(VI.15.) sz. önkormányzati rendelete
a 7/1995.(IX.19.), a 6/1998.(IX.16.) a 4/1999(VI.15.), a 7/2001.(XII.10.) és a
7/2002.(XI.16.) számú módosító rendeletekkel
egységes szerkezetben
a községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló
többször módosított 1990. éi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 18. §. /1/ bek. foglalt
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg a szervezeti és működési
rendjére vonatkozóan.

BEVEZETŐ
Dörgicse község a Balaton északi partja közvetlen közelében, a Bakony
dombokká szelídült lankáin, illetve a dörgicsei medencében fekszik.
A község területe már a rómaiak idején és az Árpád-ház korában is lakott
volt. Hiteles oklevélben 1082-ben, illetve 1269-ben már Dörgicse
/Derecchei/ néven említik. Később 1269-ben külön szólnak FelsőDörgicséről, ahol 1312-ben már egyház állt. Ekkor kegyuraságát a tihanyi
apátság, a veszprémi káptalan és a Felső-dörgicsei nemesek bírták. 1416ban került említés Szent Péter Dörgicséről.
Kis-Dörgicse 1409-től önálló község, 1653-ban a törökök elpusztították. A
középkorban valójában 5 Dörgicse létezett, melyekből Alsó- Felső- és KisDörgicse maradt fenn, ma már közös Dörgicse helységnévvel, egy
közigazgatási egységként.
Legszebb tárgyi történelmi emléke, a falu felett a Gernye hegy oldalában
emelkedő XIII. századi, román stílusú erődtemplom rom.
A község lakóinak fő megélhetési forrása mindig a mezőgazdaság volt.
Híres bortermő vidék. Jelentős juhtenyészete.
Napjaink gazdasági helyzete a községben erőteljesen jelentkezik.
Magas a munkanélküliek, kisnyugdíjasok száma.
Örvendetesen gyarapodik viszont a vállalkozások – egyéni és társas- száma.
A minőségi bortermelést segítő, önálló hegyközség alakul.
A Pécsely Községi Közös Tanácshoz tartozott az 1990. évi önkormányzati
választásokig.
Önálló önkormányzata van. Pécsely Körjegyzőségtől 1990. január 01-től
különvált, saját Polgármesteri Hivatal létrehozásával.
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Az Önkormányzat a település függetlenségét, erőteljesebb fejlődését
szeretné megtartani és megvalósítani. Szeretné megállítani a községből az
elvándorlást, mely jelenség az önállóvá válást megelőzően felerősödött.
A lakosság megélhetését az idegenforgalom fellendítésével, fejlesztésével
is szeretné segíteni.
Az a község, mely egykor szállást adott II. Lajos királynak, ma a pihenést,
nyugodt kikapcsolódást kereső magyar állampolgárokat és külföldről
hazánkba látogatókat várja, épülő, szépülő házaiba.
Az önkormányzat fontos feladatának tekinti a község történelmi értékeinek
megőrzését, üdülőhellyé alakulását, lakói életkörülményeinek javítását.
Mindezen feladatok jobb ellátása érdekében a képviselő-testület az
önkormányzat szervezetének és működésének szabályozására a következő
rendeletet alkotja.
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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§. /1/ Az Önkormányzat hivatalos megnevezése:
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testülete
( továbbiakban: képviselő-testület)
/2/ Az önkormányzat székhelye: Dörgicse, Fő u. 121.
/3/ Az önkormányzat hivatali szerve: Dörgicse községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
székhelye: Dörgicse, Fő u. 121.
/4/ Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat és
hatáskörök gyakorlása a képviselő-testületet illetik meg.
A képviselő-testületet a polgármester képviseli.
/5/ Az önkormányzat működési területére vonatkozó adatokat az
1.sz. melléklet tartalmazza.
/6/ A képviselő-testület önállóan, demokratikus módon érvényre
juttatja a népfelség elvét, nyilvánosságot teremtve intézi a
település közügyeit.
/7/ A választópolgárok az önkormányzati testületbe választott
képviselők útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel
gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.
1/A.§. Az önkormányzati jelképeit és azok használatának rendjét
külön rendelet állapítja meg.
2.§./1/ A képviselő-testület létszáma: 6 fő
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II.
ALAKULÓ ÜLÉS
3.§./1/ Az alakuló ülést az újonnan választott polgármester hívja össze a
választást követő 15 napon belül, az ülést a korelnök nyitja meg
és vezeti, a polgármester eskütételének megtörténtéig.
/2/ Az ülés megnyitása után a Választási Bizottság elnöke a választási
jegyzőkönyv alapján ismerteti a választás eredményét, a képviselők
mandátumát.
/3/ A Választási Bizottság elnöke a megválasztott polgármestertől és
képviselőktől kiveszi az esküt, az eskütételt követően átadja a
megbízóleveleket.
Az eskü szövegét az esküokmány tartalmazza:
„Én ……. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz
annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm,
megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és
a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Dörgicse település javát szolgálom. „
/4/ A polgármester javaslatot tesz az alpolgármester személyére.
A képviselő-testület titkos szavazással dönt az alpolgármester
személyéről.
/5/ A levezető elnök javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester
tiszteletdíjára.
A képviselő-testület nyílt ülésen dönt a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról.
/6/ Ha a megválasztott képviselő mandátumával élni nem kíván megbízólevelét nem veszi át, helyébe az Övjt. alapján a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt lép.
/7/ Az időközi választás során megválasztott képviselő mandátumát a
Választási Bizottság megvizsgálja, és arról jelentést tesz a képviselő
-testületnek.

4

III.
Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervei
4.§./1/ Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében
különösen:
- településfejlesztés
- településrendezés
- az épített és természeti környezet védelme
- a lakásgazdálkodás
- a vízrendezés és csapadékvíz elvezetése
- a csatornázás
- a köztemető fenntartása
- a helyi közutak és a közterületek fenntartása
- gondoskodás a helyi tűzvédelemről
- a köztisztaság és a településtisztaság fenntartása
- a közbiztonság helyi feladatainak ellátása
- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
- gondoskodás az egészségügyi alapellátásról és
szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúság
védelmi feladatokról
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
- gondoskodás a helyi tűzvédelemről
- a közművelődési, művészeti, tudományos, és sport tevékenység
támogatása
- a közösségi tér biztosítása
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
- a lakosság önszervező közösségei tevékenységének támogatása
együttműködés a közösségekkel
- a nemzeti etnikai kisebbségek jogai érvényesülésének
biztosítása.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott feladatok közül köteles az
önkormányzat gondoskodni.
- az egészséges ivóvíz ellátásról
- az óvodai nevelésről, az általános iskolai ellátásról és nevelésről
- az egészségügyi és szociális alapellátásról
- a közvilágításról
- a helyi közutak fenntartásáról
- a köztemető fenntartásáról
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.
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/3/ Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei:
a polgármester, a képviselő-testület bizottsága és a képviselőtestület hivatala látja el.
/4/ A képviselő-testület állandó bizottságot nem hoz létre.
Egyes feladatok ellátása érdekében adhoc bizottságot bármikor
létrehozhat.
A képviselő-testület feladata, hatásköre
5.§. /1/ Az önkormányzat feladatai az önkormányzati törvényben és egyéb
jogszabályokban megállapított hatáskörei gyakorlásával valósítja
meg.
/2/ A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
- a rendeletalkotás
- szervezetének kialakítása és működésének meghatározása
- a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás
- a helyi népszavazás kiírása
- az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím
adományozása
- gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról
- a helyi adók megállapítása
- a település rendezési terv jóváhagyása
- a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti
hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás
- a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és
átadása
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz érdekképviseleti
szervhez való csatlakozása
- intézményalapítása
- közterület elnevezése, emlékmű állítása
- eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságoknál
- bíróságok népi ülnökeinek megválasztása
- állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszűntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti
- vélemény nyilvánítás olyan ügyben, amelyben a törvény az
érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő
- azok az ügyek, amelyekben a döntést a törvény a képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe utal.
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/3/ Az önkormányzat a választott helyi képviselő-testület által, vagy a
helyi népszavazás döntésével 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.
A közfeladat önkéntes vállalása előtt minden esetben meg kell
vizsgálni, hogy annak ellátása mennyiben szolgálja az állampolgárok érdeket, a feladat ellátásához a pénzügyi fedezet
biztosított-e ?
Nem veszélyeztetheti az önként vállalt közügy a törvény által
kötelezően előírt önkormányzati feladat és hatáskörök ellátását.
IV.
A képviselő-testület működése
6.§./1/ A képviselő-testület a működésének részletes szabályai a szervezeti
és működési szabályzatáról szóló rendeletben határozza meg.
/2/ A képviselő-testület hatáskörét ülésein gyakorolja.
Az Ötv. 12.§./1/ bekezdésében foglaltak alapján évente legalább
6 ülést tart.
A képviselő-testület elhatározhatja szükség szerinti ülés összehívását. A képviselő-testület ülése nyilvános.
/3/ A képviselő-testület zárt ülés tart:
- választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az
érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.
- az önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési
ügy tárgyalásakor.
/4/ Zárt ülést rendelhet el a vagyonáról való rendelkezés és az általa
kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti
érdekeket sértene.
/5/ A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, kisebbségi szószóló és
a körjegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő
vesz részt. az ügyben érdekeltet kérésére a zárt ülésre meg kell
hívni. Törvény előírhatja, mely esetekben kötelező az érintett
meghallgatása.
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/6/ A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
7.§. /1/ A képviselő-testület ülését össze kell hívni a 6. §. /2/ bekezdésében
foglaltakon túl, ha:
- képviselők ¼-e (legalább 2 képviselő) vagy
- a képviselő-testület bizottságának az indítványára.
A képviselő-testület ülésének összehívását a körjegyző is kezdeményezheti, de az összehívás ez esetben nem kötelező.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott esetekben a képviselő-testületi
ülés összehívását indítványozónak meg kell jelölni a
- megtárgyalásra javasolt ügy lényegét
- az ülés összehívásának indokait.
/3/ A polgármester az /1/ pontban foglaltak alapján az idítvány beérkezésétől számított legkésőbb 8 napon belül az ülést összehívja.
/4/ Sürgős halasztást nem tűrő esetben a meghívást az ülést megelőzően 24 órával előbb is elég a képviselők tudomására hozni.
Ebben az esetben bármely értesítési mód igénybe vehető, az
írásbeliségtől is el lehet tekinteni, de a sürgősség okát közölni kell.
/5/ A képviselő-testületi ülés összehívásáról polgármester gondoskodik
A meghívó tartalmazza:
- az ülés helyét, idejét
- a javasolt napirendi pontokat
A meghívót a polgármester írja alá.
/6/ Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek és a
tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják.
A helyileg szokásos módon közzé kell tenni a képviselő-testület
ülésének időpontját, helyét és napirendjét.

Napirendi pontok, előterjesztések
8.§./1/ Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az
ülés napirendjéhez kapcsolódó: tájékoztató, beszámoló, rendelettervezet, határozat-tervezet.
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/2/ Előterjesztés nélkül napirend nem tárgyalható. Az előterjesztés
lehet írásbeli és szóbeli.

/3/ Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható rendeletalkotással
összefüggő napirend. Az írásos előterjesztést a meghívóval együtt
meg kell küldeni az érintetteknek.

/4/ Az előterjesztés tartalmi elemei:
- az előterjesztés témájának tárgyának meghatározása
- a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott
képviselő-testületi döntések, azok végrehajtásával kapcsolatos
információk
- a téma ismertetése
- a jogszabályi háttér bemutatása
- érvek ellenérvek az adott témával kapcsolatban
- döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása,
azok következményeinek ismertetése
- anyagi kihatású döntéseknél a költségvetésre gyakorolt hatás
bemutatása
- egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik
a döntéshozatalt
- határozati javaslat.

/5/ Az írásos előterjesztést a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg
kell vizsgálni.

/6/ A határozati javaslat az írásos előterjesztésben, illetve a szóbeli
előterjesztésben vagy a polgármester által a vita összefoglalása
után megfogalmazott javaslat.

/7/ A határozati javaslat részei:
- a határozat szöveg
- a végrehajtást igénylő döntéseknél a végrehajtásért felelős
személy és a végrehajtás ideje.
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A képviselő-testület ülése

9.§. /1/ A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki az ülést összehívja
és vezeti. Az ülés nyilvános, azon bármely állampolgár részt vehet.
a 6.§. /3/ és /4/ bekezdésben foglalt kivételekkel.
/2/ A képviselő-testület ülésére a település önszerveződő közösségének
képviselőit a polgármester meghívja. E meghívottakat az általuk
képviselt közösség tevékenységi körét érintő napirendi pont
tárgyalása során tanácskozási jog illeti meg.
A tanácskozási jog kiterjed a képviselő-testület bizottságának ülésére
is. Ezen jogokat a rendelet mellékletében felsoroltak számára
biztosítja.
A településen ingatlan tulajdonnal rendelkező, de állandó lakóhelyet
más településen létesítő személyek képviselői külön szervezet
létrehozása nélkül is részt vesznek tanácskozási joggal a képviselőtestületi ülésen.
A kijelölt képviselőket az Önkormányzathoz írásban be kell
jelenteni.
/3/ A polgármester feladatai az ülés levezetésével kapcsolatban:
- megnyitja az ülést és megállapítja a határozatképességet
- tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről ( lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést írásban a meghívó
mellékletét is képezheti)
Zárt ülésen hozott döntés végrehajtásáról szóbeli tájékoztatás ad.
- javaslatot tesz az ülés napirendjére, a napirendről a képviselőtestület vita nélkül határoz
- a polgármester minden előterjesztés felett külön-külön vitát nyit
az előadóhoz, a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal
meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt kell
válaszolni.
- szavazás előtt a körjegyzőnek szót kell adni, amennyiben
bármely javaslat törvényességét érintően észrevételt kíván tenni.
- a polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában
elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.
/4/ Ha az előterjesztést írásban a meghívóhoz nem mellékelték, annak
teljes szövege az ülésen ismertetésre kerül. Az írásbeli előterjesztést
az előadó – amennyiben szükséges – szóban kiegészítheti.
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/5/ A polgármester feladata a tanácskozás rendjének fenntartása:
- figyelmezteti a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, témától,
tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása
- rendre utasítja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan
magatartást tanúsít
- ismétlődő rendzavarás esetén figyelmeztetés után a terem
elhagyására kötelezheti a rendbontót és a képviselő-testület
vita nélkül dönt arról, hogy a továbbiakban részt vehet-e aű
tanácskozásban.
Képviselő nem utasítható ki.
/6/ Tanácskozási szünetet rendelhet el a polgármester, illetve az
ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti.
/7/ A napirendek megtárgyalását követően a községi képviselők
kérdéseket, bejelentéseket, interpellációkat tehet.
/8/ A kérdésekre, bejelentésekre, interpellációkra az ülésen, vagy
azt követően 15 napon belül / utóbbi esetben írásban/ érdemi
választ kell adni.
/9/ Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló
nyilatkozik és erről a képviselő-testület is külön dönt.
/10/ Ha az interpellációra a válaszadás az ülést követően történik, arról
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni kell.

Döntéshozatal
10.§. /1/ A képviselő-testület érvényes döntéséhez két együttes feltétel
szükséges:
- határozatképesség
- szükséges számú szavazat
/2/ A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen:
a./ A települési képviselőknek több mint a fele jelen van.
b./ A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők
/települési képviselők/ több mint a felének igen szavazat
szükséges.
c./ Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell
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tekinteni. Ha az adott előterjesztésről döntés nem születik
a polgármester ismételten döntésre teszi fel a javaslatot.
Másodszori sikertelen döntés esetén a következő testületi
ülésen újra előterjeszti a javaslatot.
/3/ Minősített többség szükséges:
- rendeletalkotáshoz
- szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,
továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés
megbízásához
- önkormányzati
társulás
létrehozása,
társuláshoz,
érdekképviseleti szervhez csatlakozáshoz
- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről,
nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozásról
- intézmény alapításához
- képviselő kizáráshoz
- zárt ülés elrendeléséhez
- önkormányzati tulajdon elidegenítéséhez
- az önkormányzati tulajdon vállalkozásba való viteléhez
- önkormányzat javára ingatlan tulajdonjogának átvételéhez
- az Ötv. 33/B §-a alapján a polgármester elleni kereset benyújtásához, képviselő-testület feloszlásához.
/4/ A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők
mint a felének az egybehangzó szavazata szükséges.
/5/ A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy
akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.
A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét.
A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely
települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt.
A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából
jelenlévőnek kell tekinteni.
/6/ A képviselő-testület a megbízásnak lejárta előtt név szerinti
szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a felosztását.
11.§./1/ A szavazás általában kézfelemeléssel történik.
/2/ A képviselő-testület a vita lezárása és a zárszó után rendeletet
alkot, vagy határozatot hoz.
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Döntés nélkül elfogadja az előterjesztett javaslatot, ha az tárgya
tartalma szerint nem igényel alaki döntést.
/3/ A szavazás előtt a körjegyző törvényességi kérdésben észrevételt
tehet.
/4/ A szavazás nyílt, vagy titkos. A szavazás név szerinti is lehet.
Titkos szavazás elrendeléséről, a kötelező titkos szavazással
eldöntendő tárgykörön kívül, a képviselő-testület határozattal dönt.
/5/ A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással hozza.
A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A szavazatok összeszámolásáról az ülés elnöke gondoskodik. Ha a szavazás eredményét tekintve kétség merült fel, vagy valamelyik képviselő kérte,
az ülés elnöke köteles a szavazást megismételni.
/6/ Nyílt szavazás esetén az ülés elnöke vagy bármely képviselő,
szavazás megkezdése előtt benyújtott javaslatára név szerinti
szavazást kell tartani. A név szerinti szavazásról a testület
egyszerű szótöbbséggel dönt.
A név szerinti szavazás esetén a körjegyző abc sorrendben
felolvassa a képviselők névsorát.
A képviselők „igen” „nem” „ tartózkodom” nyilatkozattal
szavaznak. A szavazás végén nyilatkozatát a képviselő aláírásával hitelesíti. A körjegyző a névsoron feltüntetett szavazatokat összeszámlálja és a szavazás eredményét a névsorral
együtt átadja az ülés elnökének.
A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki.
/7/ Ügyrendi kérdésekben név szerinti szavazást nem lehet tartani.
/8/ Név szerinti szavazást kell tartani az alábbi ügyekben:
- rendezési terv jóváhagyása, módosítása
- Ötv. 18.§ /3/ bekezdésében foglaltak esetén
12.§./1/ A képviselő-testület esetenkénti döntéssel titkos szavazást
rendelhet el :
- választás,
- kinevezés,
- felmentés,
- vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása,
- fegyelmi eljárás megindítása,
- fegyelmi büntetés kiszabása,
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- állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor
ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele,
- Önkormányzati hatósági, továbbá összeférhetetlenségi és
kitüntetési ügy tárgyalásakor.
/2/ A titkos szavazás lebonyolítására esetenként megválasztott
bizottság gondoskodik.
/3/ A szavazás borítékba helyezett szavazólapon történik, elkülönített
helyiségben.
/4/ A titkos szavazás eredményét a bizottság állapítja meg.
Összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és
érvénytelen szavazatok arányát és a szavazásról jegyzőkönyvet
készít.
/5/ A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a szavazás helyét és idejét,
- a szavazás kezdetét és végét,
- a bizottság tagjainak nevét és tisztségét,
- a szavazás során előforduló eseményeket,
- a szavazás során tett intézkedéseket,
- a szavazás eredményét.
A szavazásról készült jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
A jegyzőkönyvvezetői feladatokat a körjegyző, vagy a Körjegyzőség dolgozója látja el.
/6/ A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a képviselő-testületnek
- a jegyzőkönyv ismertetésével – jelentést tesz.

A képviselő-testület döntései
13.§./1/ A képviselő-testület döntései:
- határozat,
- rendelet,
/2/ A képviselő-testületi jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott
határozat nélkül dönt:
- a napirend meghatározásáról,
- az ügyrendi kérdésekről,
14

- a képviselői felvilágosítás kéréséről, valamint a kérdésre adott
válasz elfogadásáról.
/3/ A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület
döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét
és a végrehajtásért felelős megnevezését.
/4/ A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos
növekvő egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozat sorszáma
mellett fel kell tüntetni a határozat hozatal időpontját.
/5/ A jegyző gondoskodik a határozatok nyilvántartásáról. A nyilvántartás tartalma: a határozatok sorszáma, tárgya, a végrehajtás
határideje, a végrehajtásért felelős személy.

Önkormányzati rendelet alkotás
14.§. /1/ A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.
Az önkormányzati rendelet a helyi közhatalom gyakorlását
jelenti, az állampolgárok jogait, kötelezettségeit érinti.
A képviselő-testület előzetesen állást foglal az önkormányzati
rendelet szükségességéről, koncepciójáról.
Gondoskodik arról, hogy a rendeletek tartalmát a helyi életviszonyok, sajátosságok adják.
/2/ Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:
- a települési képviselő
- a képviselő-testület bizottsága
- a körjegyző
A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani.
A polgármester a jegyző bevonásával a kezdeményezést, majd a
tervezetet a képviselő-testületnek nyújtja be.
A rendelet tervezetek érdemi vitája előtt – ha a képviselő-testület
úgy dönt – közmeghallgatást kell tartani.
/3/ A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a körjegyző
szerkeszti, majd gondoskodik a rendelet közzétételéről.
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Az önkormányzati rendeletet a körjegyző és a polgármester írja
alá.

/4/ A kihirdetés módja:
- közszemlére tétel,
- kisebb terjedelmű rendeletek esetén a hirdetőtáblán való
kifüggesztés.
/5/ A képviselő-testület rendeleteit naptári év elejétől folyamatosan
növekvő sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett
fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját és a rendelet
tárgyára utaló címet.
A rendelet jelölésének formája:
Dörgicse községi Önkormányzat képviselő-testületének
……/19..(…… hó…. nap) számú rendelete
…………………………….. (cím)
/5/ Az önkormányzat rendeleteinek hatályosulását ciklusonkét felül
kell vizsgálni.

A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
15.§./1/ A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyv elkészítéséről a körjegyző gondoskodik.
A jegyző akadályoztatása esetén az Ügyrendben rögzített
helyettesítési rend szerint a Polgármesteri Hivatal ügyintézője.
/2/ A jegyzőkönyv tartalmazza:
- az ülés helyét, idejét
- az ülésen megjelent képviselők és meghívottak nevét,
- a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést
- a tárgyalt napirendi pontokat
- a tanácskozás lényegét
- döntésenként a szavazás számszerű eredményét a hozott
döntések szövegét, a végrehajtásért felelősét és a végrehajtás
határidejét
- az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és az azokkal
kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat.
/3/ A jegyzőkönyvet a polgármester és a körjegyző írja alá.
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/4/ A jegyzőkönyvet az ülést követően 15 napon belül a körjegyző
köteles megküldeni a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének.
/5/ A jegyzőkönyv eredeti példányához a körjegyző mellékeli a
meghívót, az írásos előterjesztéseket, az elfogadott rendeleteket, a
jelenléti ívet.
/6/ A körjegyző a jegyzőkönyveket mellékleteivel együtt évente
beköttetni.
/7/ A körjegyző biztosítja, hogy a testületi dokumentumokat a zárt
ülés jegyzőkönyvének kivételével, az állampolgárok hivatalos
munkaidőben, a hivatali dolgozó jelenlétében megtekinthessék.

V.
Községi fórumok
16.§./1/ A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyben az állampolgárok és
a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést,
javaslatot tehetnek.

/2/ A közmeghallgatáson a polgármester a választópolgároknak
beszámol a költségvetési gazdálkodásról a helyi adókból
származó bevételek felhasználásáról, valamint a környezetvédelem helyzetéről.
/3/ Közmeghallgatást kell tartani, ha:
- a képviselők, több mint a fele indítványozza
- az ügy tárgyának megjelölésével a település választópolgárainak 15 %-a kezdeményezi.
/4/ Településrészi tanácskozást kezdeményezhet a polgármester,
bármely képviselő, a településrész választópolgárainak 15 %-a.
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VI.
A települési képviselő

17.§. /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
/2/ A települési képviselők jogai és kötelezettségei azonosak.
A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását
követő ülésen a 3.§./3/ bekezdése alapján esküt tesz.
/3/ A települési képviselők jogai:
a./ A képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől,
a körjegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben
felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen, - vagy később 15 napon
belül írásban – érdemi választ kell adni.
b./ Kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell, illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni
kell a jegyzőkönyvben.
c./ Tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén.
Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe
tartozó ügy tárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése
elé kell terjeszteni és tárgyalására a település képviselőit meg
kell hívni.
Kezdeményezheti, hogy képviselő-testület vizsgálja felül
bizottságának, a polgármesternek – a képviselő-testület által
átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését.
d./ Megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.
e./ A képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői
munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést.
Közérdekű ügyekben kezdeményezheti a képviselő-testület
hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül
érdemi választ köteles adni.
/4/ A települési képviselő kötelezettségei:
a./ Köteles részt venni a képviselő-testület munkájában.
b./ Olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti
tevékenységre, a választók bizalmára.
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c./ Köteles előzetesen bejelenteni, ha a testület ülésén, illetve
megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.
d./Köteles kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a
képviselő-testület működése során hozott közérdekű döntésekről.
e./ A tudomására jutott, állami szolgálati, üzleti, valamint magán
titkot köteles megőrizni.

A képviselő-testület bizottsága
18.§./1/ Dörgicse községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 fő
képviselőből Ügyrendi Bizottságot hoz létre.
Kötelező bizottságot létrehozni a polgármester tiszteletdíja
emelésének javaslatára.
A bizottság létszáma minimum 3 fő
A bizottság meghatározott feladat elvégzését követően automatikusan megszűnik.
A bizottság elnökének és tagjainak több mint a felét a települési
képviselők közül kell választani.
A bizottságnak nem lehet elnöke és tagja: a polgármester, az
alpolgármester, a képviselő-testület hivatalának dolgozója.
/2/ A bizottság - feladatkörében – előkészíti a képviselő-testület
döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.
A képviselő-testület határozza meg azokat az előterjesztéseket,
amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a
bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek.
/3/ A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létrehozásakor
eldönti, hogy a hatósági hatáskört, egyéb döntési jogkört állapít-e
meg a bizottságnak.
Amennyiben a bizottságot döntési jogkörrel a képviselő-testület
felruházza, a bizottság döntéseit felülvizsgálhatja.
/4/ A bizottság határozatképességére és határozat hozatalára a
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
/5/ A bizottságot a polgármester javaslatára össze kell hívni.
A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes képviselő-testület határozatával, vagy
sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a
képviselő-testület a következő ülésen határoz.
Az ülésen a polgármester, alpolgármester részt vehet.
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/6/ A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni, a
kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag
esetén a bizottság dönt.
/7/ A bizottság feladatkörében az Ötv. 27.§. alapján ellenőrzi a
Polgármesteri Hivatal tevékenységét.
/8/ A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Körjegyzőségű
látja el.

A polgármester, az alpolgármester, a körjegyző
19.§. /1/ Polgármester:
A polgármester társadalmi megbízatásában látja el feladatát.
A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület
határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából
települési képviselőnek tekintendő.
A polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselőtestület előtt.
/2/ A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a
munkáltatói jogokat, ha a képviselő-testület a társadalmi megbízást a polgármesterrel egyetértésben főállásúra változtatja.
/3/ Hatályon kívül helyezte a 7/2001.(XII.10.) rend. 2001.XII.10-től.
/4/ A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati
szabályok szerint felelős.
/5/ A polgármester az Ötv. 33/A.§. figyelembe vételével köteles az
összeférhetetlenséget a képviselő-testületnek bejelenteni.
/6/ A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási
hatásköreit a képviselő-testület hivatalának közreműködésével
látja el.
/7/ A polgármester feladatai különösen:
- a település fejlődésének elősegítése
- a helyi közszolgáltatások fejlesztésének elősegítése
- a község vagyonának megőrzése és gyarapítása
- a községgazdálkodás
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- a demokratikus helyi hatalomgyakorlása, a közakarat
érvényesülésének biztosítása
- a képviselő-testület működésének megteremtése, munkájának
szervezése, összehangolása
- a települési képviselők, a bizottság munkájának segítése
- a nyilvánosság biztosítása
- a helyi fórumok szervezése
- a képviselő-testület döntéseinek előkészítése
- a hatáskörébe utalt ügyekben a kiadmányozás rendjének
szabályozása
- a törvénybe vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben előírt esetben: honvédelmi, polgári védelmi,
katasztrófa elhárítási ügyekben részt vesz az országos
államigazgatási feladatok helyi végrehajtásában.
- a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati
jogkörében irányítja a Körjegyzőséget.
- a körjegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a
hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében,
döntések előkészítésében és végrehajtásában.
- dönt a halasztást nem tűrő átmeneti segély megállapításáról,
mely döntéséről a képviselő-testülete a következő ülésen
tájékoztatja.
- a körjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselőtestületnek a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagolódásának,
munkarendjének,
valamint
ügyfélfogadási
rendjének
meghatározására.
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester
/amennyiben az alpolgármester főállású/ a körjegyző és az
önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
/8/ 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 3 napon belül nyújtja be, a
képviselő-testület – minősített többséggel hozott határozata alapján
- keresetet nyújthat be a polgármester ellen a Veszprém Megyei
Bírósághoz a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében.
Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségből történő
felfüggesztését is.
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Alpolgármester
20.§./1/ A képviselő-testület a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára
titkos szavazással a képviselő-testület megbízásának időtartamára
- a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ.
/2/ Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
/3/ Az alpolgármester tevékenységét társadalmi megbízatásban látja el.
Tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg.
/4/ A polgármester és alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a
jogkörükben e legidősebb képviselő, mint korelnök jár el.

Körjegyző
21.§./1/ A képviselő-testület Vászoly Község Önkormányzata képviselő- testületével mindkét testület minősített többségű hangzó döntésével –
pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő körjegyzőt nevez ki. A kinevezés
meghatározatlan időre szól.
/2/ A körjegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát, gondoskodik az
önkormányzat működésével kapcsolatos feladok ellátásáról.
Ebben a körben:
a./ előkészíti a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli
tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
b./ ellátja a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli
tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
c./ tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület és a bizottság
ülésén,
d./ törvényességi észrevételeket tehet a döntés előkészítés során, az
előterjesztés vitájában, és köteles jelezni a képviselő-testületnek,
a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel.
e./ gondoskodik a testületi ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről,
azt a polgármesterrel együtt írja alá,
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f./ rendszeresen tájékoztatja a polgármestereket a körjegyzőség
munkájáról, évente beszámol a képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról,
g./ a körjegyző Dörgicse községben hétfői és szerdai napokon
ügyfélfogadást tart.
/3/ A körjegyző egyéb fő feladatai:
a./ Döntésre előkészíti a polgármester határkörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
b./ dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,
c./ ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági
határköröket,
d./ dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
e./ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás
rendjét,
f./ a polgármesterek egyetértésével nevezi ki, menti fel és jutalmazza
a körjegyzőség köztisztviselőit és gyakorolja tekintetükben a
munkáltatói jogokat.
/4/ A körjegyző:
a./ Javaslatot tesz az Önkormányzati döntések felülvizsgálatára,
b./ gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek és függelékeinek
naprakész állapotban tartásáról,
c./ ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével és
korszerűsítésével összefüggő feladatokat.

VII.
A képviselő-testület hivatala
22.§./1/ A képviselő-testület Vászoly Község Önkormányzata képviselőtestületeivel közösen egységes hivatalt Körjegyzőséget hoz létre,
- önkormányzati ügyek előkészítésére,
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- az önkormányzati döntések végrehajtására,
- a képviselő-testületnek adminisztratív feladatainak ellátására,
- a jogszabályban előírt államigazgatási feladatok ellátására.
/2/ A hivatala elnevezése:
Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége
Székhelye: 8244 Dörgicse, Fő u. 121.
/3/ A lakosság ügyeinek helyben történő intézésére a Körjegyzőség
Dörgicse és Vászoly községekben is rendelkezik hivatali helyiséggel.
/4/ A körjegyzőség hivatali létszámát, belső felépítését, működésének
részletes szabályait, feladatait és hatásköreit működésének
ellenőrzését megállapodás rögzíti.
/5/ A körjegyzőség önálló költségvetési szerv.
/6/ A körjegyzőség költségvetését előirányzatainak módosítását,
zárszámadását Dörgicse községi Önkormányzat rendeletei
tartalmazzák.
A rendeletek megalkotása előtt a képviselő-testületek kötelesek
megtárgyalni a tervezeteket. Amennyiben a tervezetekről szóló
döntésük nem egybehangzó a később döntő képviselő-testület
ülését követő 15 napon belül kötelesek együttes ülésen döntést
hozni.
/7/ A körjegyzőség ügyfélfogadási rendjét az SZMSZ melléklete
tartalmazza.
/8/ A körjegyzőséget létrehozó képviselő-testületnek együttes
ülése dönt a körjegyző kinevezéséről, közszolgálati jogviszonyának
megszüntetéséről, a körjegyzővel szembeni fegyelmi felelősség
érvényesítéséről.
/9/ A körjegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármesterek
egymás közötti megállapodás alapján meghatározott sorrendben
naptári évenkénti váltásban gyakorolják. Munkáltatói intézkedéseikről egymást tájékoztatják.
/10/ A körjegyzőség dolgozóját a tudomására jutott állami szolgálati és
üzleti (magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.
E titoktartási kötelezettség – az adatvédelemről szól törvény ren24

delkezéseinek alapulvételével – kiterjed az ügyfél személyiségi
jogainak végelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal
betöltése után is fennáll.
A hivatali dolgozó minden olyan feladatot, információt
és tényt köteles a körjegyző tudomására hozni, amely
az előbbi kötelezettséget befolyásolja.

VIII,
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés
23.§./1/ A helyi népszavazásban, népi kezdeményezésben az vehet részt aki
helyi önkormányzati választáson választójogosult.
/2/ A helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több, mint a
fele szavazott. Eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.
/3/ Helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében aláírást gyűjteni
a települési önkormányzat jegyzője által az átadást követő 3 napon
belül hitelesített ív másolatán lehet.
/4/ Helyi népszavazás kezdeményezése esetén minden aláírást gyűjtő
ívnek azonos módon tartalmaznia kell:
- a népszavazásra bocsátandó kérdést/kérdéseket,
- az aláíráshoz szükséges rovatokat/olvasható név, személyazonosító jel, vagy személyes adatok, lakcím, aláírás/
/5/ A jegyző megtagadhatja az aláírást gyűjtő ív hitelesítését, ha a megfogalmazott kérdésben helyi népszavazás nem írható ki, ha az ív ben
felel meg a /3/ - /4/ bekezdésben foglaltaknak.
A jegyző határozata ellen 3 napon belül Veszprém Városi Bírósághoz keresetet lehet benyújtani.
/6/ A jegyző az aláírást gyűjtő íven a hitelesítéskor feltünteti az
önkormányzati rendelet alapján szükséges aláírások számát.
Aláírást gyűjteni az ajánlóívek hitelesítésétől számított 30 napig lehet.
Az aláírt íveket legkésőbb az ezt követő nyolcadik napon adhatók át a
polgármesternek.
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24.§./1/ A választópolgárok az önkormányzáshoz való jogaikat az
önkormányzati testületében választott képviselők útján és a helyi
népszavazáson való részvételükkel gyakorolják.
/2/ A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni:
- községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének
kezdeményezésére,
- új község kialakításának kezdeményezésére,
- közös képviselő-testület alakítása, a közös képviselő-testületből
kiválása, továbbá
- abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet
meghatároz
/3/ A képviselő-testület népszavazást rendelhet el:
- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
- az önkormányzati rendelet megerősítésére.
/4/ Nem rendelhető el népszavazás:
- a költségvetésről való döntés,
- a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet
tárgyában,
- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési,
személyi kérdésekben, a képviselő-testület feloszlásának
kimondásáról.
25.§./1/ A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
- a települési képviselők legalább ¼ - e,
- a képviselő-testület bizottsága,
- a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
- a helyi választópolgárok 5 %-a.
/2/ A képviselő-testület köteles kitűzni a népszavazást, ha azt az
önkormányzat rendeletében meghatározott számú választópolgár
kezdeményezte.
/3/ A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésről a képviselő-testület
a legközelebbi ülésen, de legkésőbb egy hónapon belül határoz.
A helyi népszavazást, az elrendeléstől számított 2 hónapon belül kell
megtartani.
/4/ A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre.
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Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott
kérdésekben a képviselő-testület dönthet.
Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet
kitűzni akkor sem, ha a népszavazás eredménytelen volt.
26.§./1/ Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden
olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület határkörébe
tartozik.
/2/ A választópolgárok 5 %-a népi kezdeményezést nyújthat be a
polgármesterhez.
A képviselő-testület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a
legközelebbi ülésen, de legkésőbb egy hónapon belül dönt.
/3/ A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést,
melyet a képviselő-testület által meghatározott számú választópolgár
indítványozott / a /2/ bekezdésben foglalt % értendő alatta/
27.§./1/ A helyi népszavazás lebonyolítására az Övjt. rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.
A határidőket, határnapokat a képviselő-testület állapítja meg.
/2/ A helyi népszavazás eredményéről a Választási Bizottság tájékoztatja
a képviselő-testülete.
/3/ Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a
helyi népszavazás elrendelésének jogszabálysértő elutasítása,
lebonyolítása, illetőleg a helyi népi kezdeményezés tárgyalásának
jogellenes elutasítása miatt.

IX.
Az önkormányzat költségvetése
28.§./1/ A képviselő-testület költségvetését rendeletben állapítja meg.
Az önkormányzat gazdálkodását a költségvetési rendelete, - évenkénti
rendeletek - , valamint a vagyonáról való gazdálkodásáról szóló külön
rendelet szabályozza.
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/2/ A költségvetési rendelet tárgyalása két fordulóban történik:
a./Az első fordulóban a Kormány által rendelkezésre bocsátott
költségvetési irányelvek, az önkormányzat kötelezően előírt és
szabadon vállalt feladatainak alapos elemzése, helyzetfelismerés
alapján gazdasági koncepciót állít össze, amelynek kertében
- számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének
lehetőségeit,
- meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos,
célszerű megoldásait.
b./ A második fordulóban költségvetési törvény által előírt részletezésben, illetőleg az Államháztartásról szóló tv. alapján a költségvetési
rendeletét.

/3/ A képviselő-testület a költségvetési törvény által előírt részletezésben,
alapján zárszámadást rendelettel fogadja el.
/4/ A költségvetésről szóló és a beszámolót tartalmazó rendeleteket a
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
/5/ Az önkormányzat gazdálkodását a jegyző által készített, a
polgármester által jóváhagyott pénzügyi-gazdálkodási szabályok
alapján végzi.

Hatályba léptető és záró rendelkezések
29.§./1/ Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát tartalmazó
rendelet 1995. június 18. napján lép hatályba.

/2/ Az önkormányzat 1992. évi 6 számú rendelete az /1/ bekezdésében
megjelölt időben és az 5/1996. (VI.28.) számú rendelete 1999. június
15-én hatályát veszti.
/3/ A 7/1995. IX.19.) számú módosító rendeletet 1995. szeptember 19-től,
a 6/1998.(IX.16.) számú módosító rendelet 1998. szeptember 16-tól, a
4/1999.(VI.1.) módosító rendelet 1999. június 15-től hatályos.
A 7/2001. (XII.10.) módosító rendelet december 10-én lép hatályba
A 7/2002.(XI6.) módosító rendelet hatálya 2002. november 6.
/4/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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/5/ Az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatának mellékletei:
1.
2.
3.
4.

Az önkormányzat működési területe
A képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzéke.
A körjegyzőség belső szervezeti felépítése
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök-

/6/ A Szabályzat a mellékleteivel együtt hatályosul.
/7/ A Szabályzat mellékleteinek naprakészen tartásáról a körjegyző
gondoskodik.

Dörgicse, 2002. december 2.

Kis-Pál Miklós
polgármester

Cseh Jenőné
körjegyző
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