
K i v o n a t  a  Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. november  
26-i - közmeghallgatással egybekötött – rendes ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 

10/2013.(XI. 27.) rendelete 
a Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) rendelet módosításáról 
 
 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a pontjában 
biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
 
1. § A Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) rendelet (továbbiakban: R.) bevezetı szövege 
helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a pontjában 
biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kuncsorba Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályairól a 
következıket rendeli el:” 
 

 
2. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1)   A Képviselı-testület hatáskörét Magyarország Alaptörvénye, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv) és más törvények határozzák meg.” 

 
 

3. § (1) A R. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) A Képviselı-testület az éves munkatervében meghatározott számban tart 
ülést. (továbbiakban: rendes ülés)” 

 
(2) A R. 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 



 2 

„(3) A Képviselı-testület ülését össze kell hívni az Mötv 44. §-ában 
meghatározott esetekben, továbbá azokban az esetekben, amikor az ülés 
összehívására a munkatervben meghatározott üléseken kívül egyéb okokból 
szükség van. (továbbiakban: rendkívüli ülés)” 

 
4. § A R. 6. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) A munkaterv egy naptári évre tartalmazza: 
a) a rendes ülések és a közmeghallgatás idıpontját, 
b) az adott ülésen tárgyalandó napirendeket, 
c) az elıterjesztı megnevezését, 
d) az elıterjesztésben közremőködıket.” 

 
 

5. § A R. 10. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(5) A jegyzı 
a) a napirendi pontok tárgyalása elıtt tájékoztatást ad a Képviselı-

testületet érintı jogszabályi változásokról, 
b) jelzi, ha a Képviselı-testület döntése illetve mőködése 

jogszabálysértı.” 
 

6. § (1) A R. 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) A Képviselı-testület határozatképességének megállapítására az Mötv 47. §-
ában és 49. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.” 
 

(2) A R. 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) Az Mötv 49.§ (1) bekezdésében meghatározott személyes érintettségre 
vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezménye:  
a) a kötelezettségét elmulasztó képviselıt az ügy kapcsán mérlegelés 

nélkül ki kell zárni a szavazásból, 
b) a kötelezettségét elmulasztó képviselı járandóságából (illetmény, 

tiszteletdíj) 1 havi képviselıi alapdíj levonásra kerül.” 
 
 

7. § A R. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) A napirend elfogadásáról a Képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel 
dönt.” 

 
 
8. § A R. 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) Az Mötv 46. § (2) c) pontjában meghatározott esetben a zárt ülés tartását a 
polgármester és bármely képviselı kezdeményezheti.” 

 
 
9. § A R. 17. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„(1) A szavazás eredményét a polgármester az Mötv 47. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján állapítja meg és ismerteti a döntést.” 
 
 
10. § A R. 18. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(4) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyzı a névsor alapján minden 
képviselıt abc sorrendben személy szerint szólít és a képviselı által adott 
választ (igen, nem) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselı a 
nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.” 

 
 
11. § A R. 23. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik.” 
 
 
12. § A R. 24. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(3) Kivételes esetben lehetıség van szóbeli elıterjesztésre is, ha azt a 
Képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel elfogadta.” 

 
 
13. § (1) A R. 32. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(6) 2. sz. példányát meg kell küldeni a kormányhivatalnak” 
 
(2) A R. 32. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(7) 2. sz. példányát meg kell küldeni a kormányhivatalnak” 
 
14. § A R. 38. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(3) A munkaterv tartalmára a 6.§-ba foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, 
hogy Képviselı-testületen bizottságot kell érteni, valamint közmeghallgatás 
nem tervezhetı.” 

 
15. § A R. 42. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(3) A jegyzıkönyv 1. sz. példányát irattárban kell ırizni, a 2. sz. példányát meg 
kell küldeni a kormányhivatalnak” 

 
 
16. § A R. 43. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„43.§ A bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl a Képviselı-testületet a 
döntést követı rendes ülésen tájékoztatja.” 
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17. § A R. 48. § elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A jegyzı a Közös Önkormányzati Hivatal vezetıjeként az Mötv-ben foglaltakon 
túlmenıen:” 

 
 
18. § A R. 49. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„49.§(1) A Képviselı-testület hivatalának hivatalos neve:  
  Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 
 
 (2) A Hivatal székhelye: Tiszatenyı, Alkotmány út 26. 
 
 (3) A Hivatal szervezeti egységei mőködésének fı szabályait, feladatkörét a 

  Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza.” 
 
 
19. § A R. 50. § (2) bekezdésének elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) A  Hivatal Kuncsorbai Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje:” 
 

Záró rendelkezések 
 

20. § (1)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejőleg a R. 4. § 
  (2), (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 
  10. § (2) bekezdés a) pontja, 17. § (3) bekezdése, 18. § (1) bekezdése, 23. § (6) 
  bekezdése, 27. § (2) bekezdése, 32. § (8) bekezdése, 37. § (2) bekezdése, 49. §-át 
  megelızı címben szereplı „ Polgármesteri Hivatal” szövegrész, 50. § (1) 
  bekezdése, 58. §-a, 1. számú melléklete,  és a Kuncsorba Község Önkormányzata 
  Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) számú rendelete 
  módosításáról szóló 13/2011.(XI.18.) rendelete hatályát veszti. 

 
(2) E rendelet a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 

 
 

K.m.f. 
 

  Rédai János sk.      Hegedős László sk. 
   polgármester                            jegyzı  

 
Kivonat hiteléül: 
Kuncsorba,2013.11.27. 
 
Nagy Lajosné 
 
ZÁRADÉK: 
 
Kihirdetve 2013. november 27. napján 
        Hegedős László 
                          jegyzı  


