
Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 

9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása

Bag  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  18.  §-ának  (1)  bekezdésében,  foglalt  felhatalmazás  alapján  a 
következő rendelet (továbbiakban:R) alkotja a szervezeti és működési szabályzatáról:

PREAMBULUM

A R 4. §-a és 5. §-a szövegrész képezi a preambulum tartalmát.

1. § 

A R.I. fejezet1. § (3) bekezdése  az alábbiakkal egészül ki:

A Polgármesteri Hivatal: jelzőszámai: 

Adószám:  15391418-2-13
TB törzsszám: 222250-1
Bankszámla szám: 12030004-00155805-00100003

Az (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület tagjainak száma:

6 települési képviselő + polgármester

2. §

A R. I. fejezet 2.§-a az alábbiakkal egészül ki:

Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  kitüntetések  és  elismerő  címek 
adományozásáról külön rendelet alapján dönt.



3. §

A R. II. fejezet az alábbiakkal egészül ki:

3.§  (1)A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az Önkormányzat feladata a helyi 
közszolgáltatás, különösen:
- településfejlesztés
- településrendezés
- az épített és a természeti környezete védelme
- a lakásgazdálkodás
- a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
- a csatornázás
- köztemető fenntartása
- helyi közutak és közterületek fenntartása
- helyi tömegközlekedés biztosítása
- a köztisztaság és településtisztaság biztosítása
- a közbiztonság biztosítása
- a helyi tűzvédelem biztosítása
- a helyi energiaszolgáltatás biztosítása
- a foglalkoztatás megoldása
- óvodai, alapfokú oktatás, nevelés biztosítása
- egészségügyi és szociális ellátás biztosítása
- gyermek és ifjúságvédelem
- közművelődési, művészeti, tudományos és sport tevékenység és szabadidős tevékenység 
biztosítása
- nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása
- az egészséges életmódhoz való jog biztosítása.

Az Önkormányzat maga határozza meg, hogy a felsorolt tevékenységek közül melyeket 
milyen mértékben kíván ellátni.

(2) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai:
 - egészséges ivóvízellátás
- óvodai nevelés
- általános iskolai oktatás, nevelés
- egészségügyi és szociális alapellátás
- közvilágítás
- helyi közutak fenntartása
- köztemető fenntartása.

4.§ Az Önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő 
közösségeinek tevékenységét, és együttműködik velük.

5.§ (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
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      a.) rendeletalkotás,
      b.) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által 
               hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás,

a.) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő cí-
mek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása

b.) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló 
beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóvá-
hagyása, a Képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a 
kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvéte-
le és átadása,

c.) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 
csatlakozás,

d.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkor-
mányzati szervezethez való csatlakozás,

e.) intézmény alapítása, 
f.) közterület elnevezése, emlékmű állítás,
g.) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,
h.) a bíróságok népi ülnökeinek megválasztása,
i.) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti,
j.) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat ál-

láspontjának kikérését írja elő,
k.) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés, a 

főállású polgármesternek az Ötv. 33/A §. (2) bekezdésében meghatározott tisztsé-
gek betöltéséhez való hozzájárulással kapcsolatos döntés, vagyonnyilatkozati eljá-
rással kapcsolatos döntés,

l.) a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az alapil-
letmény meghatározása,

m.) helyi közügy megoldásának vállalása, illetőleg arról történő lemondás,
n.) hitelfelvétel,
o.) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése,
p.) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

6.§  A Képviselő-testület  - rendeletével  - a törvény által hatáskörébe utalt:
         - kinevezést,
         - megbízást,
         - intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 

szóló törvény szerint  társulásra ruházhatja.

7.§ (1). A Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen 
               fellebbezésnek nincs helye.

        (2) A polgármester, valamint a képviselő-testület bizottságának hozott hatósági 
              határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

        (3) A képviselő-testületnek az (1) és a (2) bekezdés alapján hozott határozatának a 
              felülvizsgálatát  - jogszabálysértésre hivatkozással – a bíróságtól lehet kérni a 
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              határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat 
              ellen kell indítani.

4. §

A R. III. fejezet 1.§ 1(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A Képviselő-testület rendes, valamint rendkívüli ülést tart.

A 2.§ mivel törvény által szabályozott, hatályon kívül helyezendő.

A 4.§ (4) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

A képviselő-testület  zárt ülést tart az Ötv. 12.§. (4). bekezdése alapján, továbbá 
                a.) ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele:
                      - választás,
                      - kinevezés,
                      - felmentés,
                      - vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása,
                      - fegyelmi eljárás megindítása,
                      - fegyelmi büntetés kiszabása és
                     - állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, továbbá
              
              b.) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint 
                      vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

         (2) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az 
általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

          (3) A zárt ülés elrendeléséről az (1) bekezdésben foglalt esetekben szavazni nem 
kell. A testületi ülést levezető személynek kell a  napirend közlésével egyidejűleg 
hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.
A képviselő- testület határozattal minősített többségi szavazással dönt a zárt ülés 
elrendeléséről a (2) bekezdésben foglalt esetekben.

           (4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyző, 
továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely 
esetben kötelező az érintett meghívása.
       
            (5) Személyes adatok feltárására és felhasználására csak az érintett előzetes – zárt 
ülés tartására kiterjedő – írásos nyilatkozata alapján kerülhet sor.
 

(5) Zárt ülés írásos anyaga csak az adott napirendi ponthoz döntési és tanácskozási jog-
gal meghívott, valamint a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hiva-
tal Törvényességi Főosztálya részére küldhető meg. 

 
(6) A zárt ülésre vonatkozó szabályokat a bizottságok üléseire is alkalmazni kell.
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A 9. § a következőkkel egészül ki:

 (1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez 
kapcsolódó: tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a határozati 
javaslat az indoklással.
 (2) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet meg kell 
küldeni az érintetteknek.
(3) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a képviselő-testület 
egyszerű szótöbbséggel elfogadta. Az ülés napján, illetve az ülésen a képviselők 
rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni. 

(4) Előterjesztés nélkül napirend nem tárgyalható. Írásos előterjesztés nélkül nem 
tárgyalható a rendeletalkotással összefüggő napirend. 

Az előterjesztések 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 és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,
         - döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok 

következményeinek ismertetése,
         - anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt 

hatás bemutatása,
        - egyéb körülmények, öszefüggések , adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt
         - határozati javaslat, illetve határozati javaslatok.

 (5) Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia.

 (6) A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintettekhez 
való eljuttatásáról.

(7) Az írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester legfeljebb 20 
gépelt oldalra korlátozhatja.

 (8) A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie a előírt 
követelményeknek.

5. §
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A R.VIII. fejezet 36.§ (5) bekezdése az alábbiakban módosul:
 A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője helyébe az új megnevezés lép:
Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott

Ez a rendelet 2011. április 07.-én lép hatályba.

Bag, 2011. április 07.

Tóth Gábor
polgármester

Beke  Andrea
jegyző
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