
Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/1998. (XI.30.)Ök. számú rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
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(XI.01.)  Ök.sz.,  a  24/2001.  (XII.10.)  Ök.sz.,  a  2/2002.  (II.18.)  Ök.sz.,  a  19/2002.  (XI.4.) 
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Preambulum

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a többpártrendszerű jogállam kiépülésével egyidejűleg 
az  önkormányzati  rendszer  bevezetése  mellett  döntött,  biztosítva  a  helyi  önkormányzatok 
demokratikus helyi hatalomgyakorlás, valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmének 
a jogát.

Az egyre erősödő önkormányzatok révén olyan önszerveződő helyi hatalomgyakorlás valósul 
meg, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselői útján - a törvények 
keretei között - önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét.

A  helyi  önkormányzatok  széles  feladat-  és  hatáskörükben  eljárva  kifejezik  a  helyi 
közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. 

Mindezeket alapul véve és szem előtt tartva  KOZÁRMISLENY Város1 Önkormányzata 
önállóan,  szabadon,  demokratikus  módon,  széleskörű  nyilvánosságot  teremtve  intézi  a 
település  közügyeit,  gondoskodik  a  közszolgáltatásokról,  a  helyi  hatalom  önkormányzati 
típusú gyakorlásáról.

A fentiekre figyelemmel Kozármisleny Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
1990.  évi  LXV  törvény  (a  továbbiakban:  Ötv)  16.§  (1)  bekezdése,  valamint  a  18.§  (1)  
bekezdésének felhatalmazása alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban:  
SZMSZ) az alábbiak szerint állapítja meg.2

1 Módosított a 18/2007. (VI.29.) Ök. sz. rendelet 1.§ (1) bekezdése.
2 Módosította a 17/2006. (XI.22.) Ök. sz. rendelet 1.§-a
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I. fejezet
Az önkormányzat és jelképei

1.§
(13) a) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Kozármisleny Város4 Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).
b)  A  képviselő-testület  hivatalának  megnevezése:  Kozármisleny  Város5 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal)
c)6 Az önkormányzat és a hivatal székhelye:
7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat jelképeiről és azok használatának 
rendjéről, valamint kitüntetéseiről külön rendeletet alkot. 

II. fejezet
A helyi önkormányzás általános szabályai

2.§.
Az önkormányzati jogok

(Ötv. 1-5.§.)

(1.) A  helyi  közügyek  a  lakosság  közszolgáltatásokkal  való  ellátásához,  a  közhatalom 
önkormányzati  típusú helyi  gyakorlásához, valamint  mindezek szervezeti,  személyi  és 
anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.

(2.) 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.

(3.) A képviselő-testület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat- és hatáskörébe nem 
tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, 
ha  az  ügy  a  településfejlesztéssel  és  üzemeltetéssel,  a  lakossági  közszolgáltatások 
fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben - a polgármester indítványára - a 
képviselő-testület csak a közvetlenül érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv, vagy 
társadalmi  szervezet  meghallgatása  után  nyilvánít  véleményt,  illetve  tesz 
kezdeményezést.

(4.) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat:
a.) képviselő-testülete, annak felhatalmazására
b.) bizottsága
c.) a polgármester
d.) a helyi népszavazás
e.) társulása hozhat.

3 Módosította a 19/2005. (XI.28.) Ök. sz. rendelet 1.§-a.
4 Módosított a 18/2007. (VI.29.) Ök. sz. rendelet 1.§ (2) bekezdése.
5 Módosított a 18/2007. (VI.29.) Ök. sz. rendelet 1.§ (3) bekezdése.
6 Módosította a 13/2006. (X.20.) Ök. sz. rendelet 1.§-a.
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III. fejezet
Települési önkormányzat

3.§.
Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete

(Ötv. 8-11.§.)

(1.) Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében:
- településrendezés és településfejlesztés,
- az épített és természeti környezet védelme,
- lakásgazdálkodás,
- a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás,
- a köztemetők fenntartása,
- a helyi közutak és közterületek fenntartása,
- a helyi tömegközlekedés köztisztaság biztosítása,
- gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól,
- közreműködés az energia-szolgáltatásban,
- közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodai nevelésről,  az általános iskolai oktatásról és nevelésről,  az 

egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról,
- a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása,
- a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása,
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése.

(2.) Az önkormányzat köteles gondoskodni:
- az egészséges ivóvízellátásról,
- az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
- az egészségügyi és a szociális alapellátásról,
- a közvilágításról,
- a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,
- a  helyi  közigazgatási,  államigazgatási  és  önkormányzati  igazgatási  feladatok 

szakszerű ellátásáról. 

(3.) 7Az önkormányzat  jogi személy.  Az önkormányzati  feladat-  és hatáskörök a képviselő-  
testületet illetik meg.
A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az önkormányzati rendeletalkotás,
- az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,
- a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás,
- a helyi népszavazás kiírása,
- az  önkormányzati  jelképek,  kitüntetések  és  elismerő  címek  meghatározása,  

használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása,
- a gazdasági program megállapítása és végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
- megállapodás  külföldi  önkormányzattal  való  együttműködésről,  nemzetközi  

7 Módosította a 17/2006. (XI.22.) Ök. sz. rendelet 2.§-a.
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önkormányzati szervhez való csatlakozás,
- a településrendezési terv jóváhagyása,
- hitel felvétel,
- kötvény  kibocsátás,  továbbá  a  közösségi  célú  alapítvány  és  alapítványi  forrás  

átvétele és átadása,
- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való  

csatlakozás,
- intézmény  és  (önkormányzati)  vállalkozás  céljára  gazdasági  társaság  vagy 

szövetkezet alapítása,
- közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítása,
- eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál,
- állásfoglalás  megyei  önkormányzati  intézmény  átszervezéséről,  megszüntetéséről,  

ellátási,  szolgáltatási  körzeteiről,  ha az általa nyújtott  szolgáltatás  a települést  is  
érinti,

- amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal,
- díszpolgári címet adományozhat.

(4.) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

(5.) A képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a 
polgármesternek -  a  képviselő-testület  által  átruházott  -  önkormányzati  ügyben  hozott 
döntését.

(6.) A  képviselő-testület  a  feladatkörébe  tartozó  közszolgáltatások  céljából  önkormányzati 
intézményt, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat.

3/A.§

A képviselő-testület  az alábbi hatásköreit  átruházza az intézményirányító  társulásra,  annak 
társulási tanácsára:
a.) intézményvezetők kinevezése, megbízása, megbízásának visszavonása,
b.) fegyelmi jogkörük gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása,
c.) óvodai nyitva tartás megállapítása,
d.) intézmények SZMSZ-ének jóváhagyása,
e.) pedagógiai nevelési program jóváhagyása, módosítása,
f.) pedagógiai programban meghatározott  feladatok végrehajtásának, a pedagógiai szakmai 

munka eredményességének értékelése,
g.) intézmények költségvetésének, zárszámadásának elfogadása.

4.§.
A képviselő-testület összehívása

(1.) A képviselő-testület tajgainak száma: 14 fő
A képviselő-testület a közmeghallgatást nem tartalmazó üléseit általában a Polgármesteri  
Hivatalban (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.) tartja, de kihelyezett ülést, ünnepi ülést  
vagy együttes ülést más helyiségekben vagy más településen is tarthat.8

8 Módosította a 13/2006. (X.20.) Ök. sz. rendelet 2.§-a.
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(2.) A képviselő-testületet a polgármester hívja össze. A polgármester akadályoztatása esetén 
az  alpolgármester  jogosult  összehívni.  A  polgármesteri  és  alpolgármesteri  tisztség 
egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és 
vezeti az ülést. Tartós akadályoztatásnak minősül a 3 hónapot meghaladó olyan távollét 
vagy  elérhetetlenség,  melynek  során  a  polgármesterrel  és  az  alpolgármesterrel  nem 
létesíthető személyes kapcsolat vagy azok intézkedésre képtelenek betegség, távollét vagy 
érdektelenség miatt.
a.) A képviselő-testület összehívását a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, 

valamint népi kezdeményezés is indítványozhatja.  A testület rendes ülést  általában 
minden hónap 1. hetének hétfői napján tart(hat).

(3.) Az  ülés  meghívóját  és  az  előterjesztéseket  a  képviselőknek  olyan  időpontban  kell 
megküldeni,  hogy  azok  azt  az  ülés  előtt  legalább  5  nappal  megkapják.  A  meghívó 
kifüggeszthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is, illetve a helyi médián keresztül 
kihirdetendő.

(4.) A polgármester rendkívüli testületi ülést  köteles összehívni a képviselők legalább 1/4-
ének vagy bizottságának a napirendet is tartalmazó indítványára. Sürgős, halasztást nem 
tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó írásban. 
a.) A testületi ülésen szavazati joggal részt vesz a polgármester és a képviselők.
b.) A testületi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

- jegyzőt,
- kisebbségi önkormányzat vezetőjét, illetve annak megbízottját.

c.) A testületi ülésre meghívható (tanácskozási jog nélkül):
- a Polgármesteri Hivatal adott témában illetékes előadója,
- szakértő,
- a napirendben érintett személy(ek),
- helyi országgyűlési képviselő,
- Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, tagjai,
- Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője, tagja,
- területi rendőrkapitány.

(5.) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 15 
nappal az ülés előtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

IV. fejezet
A képviselő-testület ülése

5.§.
Az ülés szabályai

(1.) A képviselő-testület ülése nyilvános.

(2.) A képviselő-testület
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a.) zárt  ülést  tart választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízás  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.

b.) zárt  ülést  rendelhet  el a  vagyonával  való  rendelkezés  és  az  általa  kiírt  pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene.

(3) 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.

(4) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a települési képviselők több mint fele jelen 
van.
a.) A testületi ülés két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásával kezdődik.

(5) 9

(6.) A polgármester a testületi ülés vezetése során:
a.) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülését az SZMSZ szerint hívták össze,
b.) megállapítja az ülés határozatképességét,
c.) előterjeszti az ülés napirendjét.

(7.) A képviselő-testület a napirend elfogadásáról külön szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
határoz.  Napirendi  pontra  a  polgármester,  a  jegyző  és  a  települési  képviselő  tehet 
javaslatot.

(8.) A képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz.

6.§.
Az előterjesztés

(1.) Testületi ülésen kötelező előterjesztés:
Lejárt határidejű határozatok.

(2.) Előterjesztések lehetnek:
a.) rendelet tervezet(ek),
b.) határozati javaslat(ok),
c.) beszámoló,
d.) kérelem,
e.) tájékoztató.

(3.) Előterjesztő lehet:
a.) polgármester,
b.) bizottsági elnök, illetve helyettese,
c.) képviselő,
d.) jegyző,
e.) intézményvezető.
Előterjesztést más személy sem szóban, sem írásban nem tehet. Ha az adott napirendi 

9 Kiiktatta a 17/2006. (XI.22.) Ök. sz. rendelet 3.§-a.
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pontban külső személyt kíván meghallgatni a testület, akkor többségi szavazás szükséges. 

(4.) A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. Az írásban vagy 
szóban érkezett beadványt, amennyiben nem tud dönteni a testület, elnapolja.
a.) Napirend előtt és az egyebekben csak olyan előterjesztést, bejelentést lehet tenni, ami 

szavazást nem igényel. Ettől eltérni rendkívül indokolt esetben - a képviselő-testület 
egyszerű szótöbbséggel hozott egyedi ügyre vonatkozó döntésével - lehet.

b.) Lakossági bejelentéssel  a képviselő, a Polgármesteri  Hivatal illetékes előadója felé 
élhet.

(5.) Az előterjesztés főbb elemei:
a.) Az első részben meg kell határozni az előterjesztés címét, tárgyát, ismertetni kell az 

előzményeket.
b.) A második rész az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot tartalmazza a 

végrehajtásért felelősök megnevezésével és a határidők megjelölésével.

(6) A  polgármester,  illetve  a  képviselő  -  különleges  szakértelmet  igénylő  ügyekben  – 
szakértőt  is  felkérhet  az  előterjesztés  és  a  döntési  javaslat  összeállítására.  Az 
előterjesztés megállapításainak alapjául szolgáló adatokat, kimutatásokat táblázatba kell 
foglalni, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

(7) A  képviselő-testület  egyebek  napirendi  pontban  nem  tárgyalhat  kinevezés,  megbízás  
tárgyú, valamint költségvetést érintő előterjesztést.10

7.§.
A vita. Szavazás

(1.) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit 
vitát, melynek során:
a.) Az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóban kiegészítést tehet.
b.) Az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket 

tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni (3 perc).

(2.) A  felszólalásokra  a  jelentkezés  sorrendjében  kerülhet  sor.  A  felszólalás  időtartama 
legfeljebb 3 perc. Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama az 1 
percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a 
felszólalótól.

(3.) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet az adott témában személyesen 
érintett nem képviselőnek, csak a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata 
után.

(4.) Az önkormányzati  bizottság minden előterjesztéshez - az ezekhez benyújtott  módosító 
javaslatokat is értékelő - írásbeli vagy szóbeli ajánlást nyújt be a képviselő-testülethez.

(5.) Az előterjesztő a javaslatot,  illetve a települési  képviselő a módosító javaslatát  a vita 
bezárásáig  megváltoztathatja,  és  a  szavazás  megkezdéséig  azt  bármikor  vissza  is 
vonhatja.

10 Módosította a 17/2006. (XI.22.) Ök. sz. rendelet 4.§-a.
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(6.) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja 
tehet  javaslatot.  E  javaslatról  a  testület  vita  nélkül  határoz.  A  vita  lezárása  után  a 
napirend előadója válaszolhat a hozzászólásokra.

(7.) A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok 
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

(8.) A  polgármester  az  előterjesztésben  szereplő  és  a  vitában  elhangzott  határozati 
javaslatokat  egyenként  bocsátja  szavazásra.  Először  a  módosító  és  kiegészítő 
indítványokról dönt a testület - az elhangzás sorrendjében - majd az eredeti határozati 
javaslatról. 

(9.) A  határozati  javaslat,  beszámoló,  kérelem  elfogadásához  a  jelenlévő  települési 
képviselők több mint  a  felének igen szavazata  szükséges.  Kivételt  képeznek azok az 
ügyek, amelyek eldöntéséhez a jogszabály vagy az SZMSZ minősített többséget ír elő. A 
képviselő-testület  döntéshozatalából  kizárható  az,  akit  vagy  akinek  a  hozzátartozóját 
(Ptk.  szerint)  az  ügy személyesen  érinti.  A települési  képviselő  köteles  bejelenteni  a 
személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére 
vagy  bármely  települési  képviselő  javaslatára  a  képviselő-testület  dönt.  A  kizárt 
települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(10.)Szavazategyenlőség esetén az elnök szünetet rendel el, majd újra elrendeli a szavazást, 
vagy a testület döntése alapján elnapolja és a testület a következő ülésen dönt.

(11.)Minősített  többség,  azaz  a  megválasztott  képviselők  több  mint  felének  szavazata 
szükséges:

a.) önkormányzati rendeletalkotáshoz,
b.) az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, 

továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz,
c.) önkormányzati  társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez 

való csatlakozáshoz,
d.) külföldi  önkormányzattal  való  együttműködést  rögzítő  megállapodáshoz, 

nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz,
e.) intézmény alapításához,
f.) zárt ülés elrendeléséhez,
g.) a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához,
h.) a polgármester elleni kereset benyújtásához,
i.) a bizottsági külsős tagok megválasztásához,
j.) képviselő kizárásához.

(12.)A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza.

(13.)Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:
a.) azt a törvény írja elő,
b.) képviselő-testület elrendeli.

(14.)A  név  szerinti  szavazás  úgy  történik,  hogy  a  jegyző  felolvassa  a  tagok  nevét,  s  a 
jelenlévő  tagok pedig  a  nevük  felolvasásakor  „igen”-nel  vagy „nem”-mel  szavaznak, 
illetőleg tartózkodnak a szavazástól.
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(15.)A  képviselő-testület  határozatait  külön-külön  a  naptári  év  elejétől  kezdődően  – 
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:
Kozármisleny  Város11 Önkormányzata  Képviselő-testületének  …/20…(…hó…nap)Ök.  
számú határozata.12

(16.)A testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal betűrendes és határidős nyilvántartást 
vezet.

(17.)A  határozatokat  a  jegyzőkönyv  elkészítését  követő  15  napon  belül  el  kell  küldeni  a  
végrehajtásért  felelős  személyeknek  és  szerveknek,  valamint  elektronikus  úton  a 
képviselő-testület tagjainak.13

(18.)A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket a polgármester 
készíti elő és terjeszti a képviselő-testület elé.

8.§.
Kérdés, interpelláció

(1.) Kérdés:   az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési 
jellegű felvetés vagy tudakozódás.

(2.) A kérdésre a képviselő-testület ülésén köteles választ adni a megkérdezett.
A válaszadás maximális időtartama: 3 perc.

(3.) A képviselő a képviselő-testület ülésén - lehetőleg a napirendek lezárása után a:
a.) polgármestertől,
b.) alpolgármestertől,
c.) az önkormányzati bizottságok elnökeitől,
d.) jegyzőtől
önkormányzati  ügyben felvilágosítást kérhet (interpellálhat),  amelyre az ülésen - vagy 
legkésőbb 15 napon belül írásban - érdemi választ ad az érintett.

(5.) Ha az interpelláció benyújtására a képviselő-testület ülését megelőzően legalább 8 nappal 
sor került, úgy arra az ülésen kell érdemi választ adni. Ennek időtartama az 5 percet nem 
haladhatja meg.

(6.) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. A 
képviselő-testület  részletesebb  kivizsgálást  is  elrendelhet,  ezzel  megbízhatja  a 
polgármestert, az alpolgármestert, valamely önkormányzati bizottság elnökét. 

(7.) A  képviselő-testület  ülésén  az  interpellációra  adott  válasz  elfogadásáról  először  az 
előterjesztő nyilatkozik, majd vita nélkül a testület dönt az elfogadásról.

11 Módosított a 18/2007. (VI.29.) Ök. sz. rendelet 1.§ (4) bekezdése.
12 Módosította a 19/2005. (XI.28.) Ök. sz. rendelet 2.§-a.
13 Módosította a17/2006. (XI.22.) Ök. sz. rendelet 5.§-a.



- 10 -

9.§.
A tanácskozás rendjének fenntartása

(1.) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik.
Ennek során:
a.) Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz 

nem illő, sértő kifejezéseket használ.
b.) Rendre  utasíthatja  azt  a  személyt,  aki  a  képviselő-testület  tagjához  méltatlan 

magatartást tanúsít.
c.) Tartós  rendzavarás,  állandó  lárma,  vagy  a  vita  folyamatos  rendjét  ellehetetlenítő 

esemény  következtében  a  polgármester  -  ha  ismételt  figyelmeztetései  sem  jártak 
eredménnyel - felfüggesztheti az ülést. 

(2.) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A 
tanácskozás  rendjének  megzavarása  esetén  a  polgármester  rendreutasíthatja  a 
rendzavarót,  ismétlődő  rendzavarás  esetén  pedig  az  érintettet  a  terem elhagyására  is 
kötelezheti.

(3.) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat 
visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

10.§.
A jegyzőkönyv

(1.) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők 
és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás 
számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről 
a jegyző gondoskodik.

(2.) A testületi ülésről jegyzőkönyvet és hangfelvételt kell készíteni. A hangfelvételt a leírt 
jegyzőkönyvben szereplő vitatott kérdések leellenőrzése céljából lehet felhasználni.
Ebből:
a.) az eredeti példányt a jegyző kezeli,
b.) az egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül a Baranya Megyei Közigazgatási 

Hivatal vezetőjének,
c.) 1-1 példányt a képviselők számára elektronikus úton meg kell küldeni.14

(3.) A  képviselő-testület  üléséről  készített  jegyzőkönyv  első  példányához  csatolni  kell  a 
meghívót  és  a  mellékleteit,  az  elfogadott  rendeleteket,  a  jelenléti  ívet.  A  képviselő 
kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz.

(4.) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a.) az ülés helyét, időpontját,
b.) a megjelent képviselők nevét (távolmaradt képviselők névsorát),
c.) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét,
d.) az ülés megnyitásának időpontját,

14 Módosította a 17/2006. (XI.22.) Ök. sz. rendelet 6.§-a.



- 11 -

e.) az elfogadott napirendet,
f.) napirendenként  az  előadó  és  a  felszólalók  nevét,  a  kérdéseket,  a  hozzászólások 

lényegét,
g.) a határozathozatal módját,
h.) a  szavazás  eredményét  és  a  határozat  szövegét,  külön  indítványra  a  kisebbségi 

véleményt,
i.) a polgármester esetleges intézkedéseit,
j.) az  elhangzott  kérdéseket,  interpellációkat,  valamint  az  azokkal  kapcsolatos 

válaszokat és határozatokat,
k.) a végrehajtásért felelős(ök) nevét.

(5.) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester, a hitelesítők és a jegyző 
írja alá. A képviselő-testület üléséről felvett hangfelvételt 48 hónapig kell megőrizni.

(6.)  A  választópolgárok  -  a  zárt  ülés  kivételével  -  betekinthetnek  a  képviselő-testület 
előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

V. fejezet
Az önkormányzati rendeletalkotás

11.§.

(1.) A képviselő-testület - az Ötv. 16.§. (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a 
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény 
felhatalmazása alapján - annak végrehajtására - önkormányzati rendeletet alkot. 

(2.) Rendeletalkotást kezdeményezhet:
a.) települési képviselő,
b.) az önkormányzati bizottságok elnökeik útján,
c.) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző,
d.) a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői.

(3.) A rendeletalkotáshoz kötelező az írásos előterjesztés.

(4.) A polgármester egyes  rendelet-tervezeteket  - az érdemi vita előtt  -  közmeghallgatásra 
bocsáthat.

(5.) A  rendelet  hiteles,  végleges  szövegét  a  jegyző  szerkeszti  meg.  Az  önkormányzati 
rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

(6.) A képviselő-testület szükség szerint meghatározhatja a rendelet-tervezet előkészítéséhez 
kötelezően  bevonandó  személyeket,  társadalmi,  civil  szervezeteket,  tisztségviselőket, 
továbbá  meghatározhatja  az  előkészítés  során  követendő  főbb  elveket,  a  kötelező 
vitafórumokat.

(7.) A képviselő-testület a rendelet-tervezet előterjesztésére utasítást adhat:
a.) bizottságának
b.) polgármesternek
c.) jegyzőnek
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(8.) Minden rendelet-tervezetet az előterjesztés előtt a jegyzővel ellenjegyeztetni kell.

(9.) Az önkormányzati rendeleteket külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - folyamatos  
sorszámmal  és  évszámmal,  valamint  a  kihirdetés  dátumával  kell  ellátni  a  következők  
szerint:  Kozármisleny  Város15 Önkormányzata  Képviselő-testületének  
..../20...(.....hó....nap) Ök.sz. rendelete […a rendelet címe…].16

(10.) Az önkormányzati rendelet kihirdetése:
a.) A helyben szokásos módon ki kell hirdetni a hirdetőtáblán való kifüggesztéssel és a 

helyi újságban közzé kell tenni.
b.) A hivatalban a jegyzőkönyv mellett, a polgármesternél a rendelet egy-egy példányát 

el kell helyezni.
c.) A hivatal a hatályos rendeletekről naprakész nyilvántartást vezet.

VI. fejezet
A települési képviselő

(Ötv. 19-21.§.)

12.§.

(1.) A képviselőt az Ötv.-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, 
illetőleg terhelik.

(2.) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt 
tesz.

(3.) A képviselő - tevékenysége során - hivatalos személyként jár el.

(4.) A képviselő főbb jogai:
a.) Részt  vehet  a  képviselő-testület  döntéseinek  előkészítésében,  végrehajtásuk 

megszervezésében és ellenőrzésében. A képviselőnek joga van tehát aktívan részt 
venni  a  testület  ülésén.  Itt  kérheti  akár  azt  is,  hogy  a  hozzászólását  szó  szerint 
tartalmazza a jegyzőkönyv.

b.) Kezdeményezheti,  hogy  a  képviselő-testület  vizsgálja  felül  bizottságának,  a 
polgármesternek  -  a  képviselő-testület  által  átruházott  -  önkormányzati  ügyben 
hozott döntését.

c.) A  képviselő-testület  hivatalától  igényelheti  a  képviselői  munkájához  szükséges 
tájékoztatást, illetőleg ügyviteli közreműködést.

d.) Sürgős,  azonnali  intézkedést  igénylő  közérdekű  ügyben  kezdeményezheti  a 
Polgármesteri Hivatal intézkedését, a hivatal érintett dolgozója erre 15 napon belül 
köteles érdemi választ adni.

e.) Bármely bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet.
f.) A  képviselő-testület  a  települési  képviselőnek  -  a  törvény  keretei  között  - 

rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, igazolt költségtérítést állapíthat meg.
g.) A képviselő  egyhavi  költségtérítését  meg kell  vonni,  ha a képviselő két  egymást 

követő  testületi  ülésről  igazolatlanul  távol  marad.  E  szankció  korlátlanul 
megismételhető.

15 Módosított a 18/2007. (VI.29.) Ök. sz. rendelet 1.§ (5) bekezdése.
16 Módosította a 19/2005. (XI.28.) Ök. sz. rendelet 4.§-a.
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h.) A 12.§. (4.) bekezdés g./ pontjában elvont költségtérítés utólag sem vehető fel.
i.) 17

(5.) A képviselő főbb kötelezettségei:
a.) Tevékeny részvétel a képviselő-testület munkájában.
b.) Olyan  magatartás  tanúsítása,  amely  méltóvá  teszi  a  közéleti  tevékenységre,  a 

választók bizalmára.
c.) Felkérés alapján részvétel a testületi  ülések előkészítésében, valamint a különböző 

vizsgálatokban.
d.) A  tudomására  jutott  állami,  szolgálati,  üzleti  (és  magán)  titkok  megőrzése. 

Titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll a mentesülésig.
e.) Kapcsolattartás  választókörzetének  polgáraival,  illetve  a  különböző  önszerveződő 

lakossági közösségekkel.
f.) A személyes érintettség bejelentése.

12/A §18

(1) A képviselők csoportokat (frakciókat) hozhatnak létre. A képviselőcsoportok alakításához  
legalább 3 képviselő szükséges. A csoport megalakulását,  tagjainak névsorát a Képviselő-
testületnek írásban be kell jelenteni.

(2) A képviselőcsoport vezetőt (frakcióvezetőt), valamint frakcióvezető helyettest választhat.  
Egy párthoz tartozó képviselők csak egy frakciót alakíthatnak.

(3) A képviselőcsoportok vezetőit a polgármester, az alpolgármesterek, valamint a Pénzügyi  
és Településfejlesztési Bizottság elnöke egyeztető tárgyalásra összehívhatja.

(4) Bármely képviselőcsoport vezetője a Képviselő-testület ülésén tanácskozási szünet iránti  
javaslatot terjeszthet elő, napirendenként és frakciónkként egyszeri alkalommal. A javaslat  
alapján szünetet a polgármester köteles elrendelni.”

VII. fejezet
A képviselő-testület bizottságai

(Ötv. 22-29.§.)

13.§.
A bizottsági feladatok és szervezetük

(1.) A képviselő-testület - döntéseik előkészítésére, meghatározott önkormányzati feladatok 
ellátására - állandó vagy ideiglenes bizottságokat választ. A bizottságok létrehozásához a 
képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.

(2.) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság: 5 fő képviselő 2 fő külsős
- Szociális és Egészségügyi Bizottság: 3 fő képviselő 2 fő külsős
- Kulturális és Sportbizottság: 3 fő képviselő 2 fő külsős

17 Hatályon kívül helyezte  a 17/2006. (XI.22.) Ök. sz. rendelet 7.§-a.
18 Beiktatta a 17/2006. (XI.22.) Ök. sz. rendelet 8.§-a.
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a.) A  bizottságoknak  külsős  tagjai  vannak,  ezen  kívül  az  állandó  bizottság  elnöke  a  
bizottság  munkájának  segítésére  úgynevezett  „külső  személyt”  kérhet  fel.  A  külső 
személyek számának kevesebbnek kell lenni, mint a bizottság képviselőinek száma.

b.) A  bizottsági  külső  személy  -  külsős  tag  -  megválasztásához  a  testület  minősített  
többségű szavazata szükséges.

c.) Képviselő a képviselő-testület maximum két bizottságában lehet tag.
d.) Valamennyi Bizottságban egy elnök kerül megválasztásra. 19

e.) 20

(3.) A  képviselő-testület  indokolt  esetben,  meghatározott  feladat  ellátására  ideiglenes 
bizottságot  hozhat  létre.  Az ideiglenes  bizottság megbízatása  feladatának elvégzéséig, 
illetőleg az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart. 

14.§.
A bizottsági működés főbb szabályai 

(1.) A bizottság  elnökét  és  tagjainak több mint  a  felét  a  települési  képviselők közül  kell 
választani. A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület hivatalának dolgozója 
nem lehet a bizottság elnöke, tagja.

(2.) A bizottság határozatképességére és határozat hozatalára a képviselő-testületre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

(3.) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti a Polgármesteri Hivatal helyiségében.

a.) A bizottságok ülésén a Polgármesteri Hivatal illetékes előadója tanácskozási joggal 
részt vehet.

(4.) Bármely képviselő javaslatot  tehet  valamely -  a bizottság feladatkörébe tartozó -  ügy 
megtárgyalására.  A bizottság  elnöke  az  indítványt  a  bizottság  legközelebbi  ülése  elé 
terjeszti (15 napon belül), melyre köteles meghívni az indítványozó képviselőt.

(5.) A  bizottsági  döntéshozatalból  kizárható  az,  akit  vagy  akinek  a  hozzátartozóját 
személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A 
kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.

(6.) A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot 
megőrizni.

(7.) A  bizottság  üléséről  jegyzőkönyv  készül,  amely  az  elhangzott  felszólalások  rövid 
ismertetését, a hozott döntést, valamint - külön indítványra - a kisebbségi véleményeket 
tartalmazza. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke írja alá. 

(8.) A bizottság tevékenységéről félévenként beszámol a képviselő-testületnek.

19 Módosította a 13/2006. (X.20.) Ök. sz. rendelet 3.§ (1) pontja.
20 Hatályát vesztette a 13/2006. (X.20.) Ök. sz. rendelet 3.§ (2) pontja alapján.
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(9.) A  bizottsági  elnökök  kizárólag  a  bizottsági  ülésen  napirendi  pontként  megtárgyalt 
ügyben nyilatkozhatnak önállóan a sajtónak és a médiának.

14/A.§.
Állandó bizottságok

(1.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság21 hatásköre: 

a.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására javaslatot tesz. 
b.) Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 

beszámoló tervezeteit.
c.) Figyelemmel kíséri  a költségvetési bevételek alakulását,  különös tekintettel a saját 

bevételekre,  a  vagyonváltozás  (vagyonnövekedés,  vagyoncsökkenés)  alakulását, 
értékeli az azt előidéző okokat.

d.) Vizsgálja  a  hitelfelvétel  indokait,  a  gazdasági  megalapozottságát,  ellenőrizheti  a 
pénzkezelési  szabályzat  megtartását,  a  bizonylati  rend  és  bizonylati  fegyelem 
érvényesítését.

e.) A képviselő-testület felkérésére célvizsgálatot tarthat.
f.) ---- *22

g.) Pénzügyi döntést igénylő esetekben előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi 
és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

h.) A Pénzügyi Bizottság munkájának segítése érdekében a pénzügyi vezető a bizottság 
elnökének  kérésére  köteles  8  napon  belül  írásban  tájékoztatást  adni  a  pénzügyek 
állásáról,  a  likviditásról,  a  lekötött  banki  betétek  helyéről,  kamatairól,  a 
hozzáférhetőség időpontjáról.

i.) képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése, ellenőrzése, eljárás lefolytatása. 
j.) Polgármester és a települési képviselő összeférhetetlenségi ügyeiben eljár. 
k.) Előkészíti a településfejlesztést érintő testületi döntéseket.
l.) Előkészíti  és véleményezi  a  területfejlesztést  érintő döntéseket,  kistérségi  társulási 

ügyeket.
m.) Előkészíti és véleményezi a környezetvédelmi tárgyú napirendi pontokat és területi 

döntéseket.

(2.) A  Pénzügyi  Bizottság  sem  a  polgármesternek,  sem  jegyzőnek,  a  hivatal  egyetlen 
dolgozójának nem adhat közvetlenül utasítást.

(3.) Településfejlesztési, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatásköre:
a.)
b.)
c.) 23

(4.) Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköre:
a.) I. fokú hatóságként jár el a szociális törvény által, valamint az önkormányzat külön 

rendelete által hatáskörébe utalt szociális ügyekben.
b.) Döntésre előkészíti a képviselő-testületnek a szociális és egészségügyi szférát érintő 

döntéseit.

(5.) Kulturális és Sportbizottság hatásköre:
21 Módosította a 13/2006. (X.20) Ök. sz. rendelet 3.§ (3) bekezdése.
22 Hatályon kívül helyezte a 23/2000.(XII.12.) Ök.sz. rendelet.
23 Hatályon kívül helyezte a 13/2006.(X.20.) Ök.sz. rendelet 4.§ (2) bekezdése.
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a.) A  bizottság  önálló  döntési  jogosultsággal  rendelkezik  azon  pénzösszegek 
elosztásában,  amelyeket  a  képviselő-testület  az  éves  költségvetési  rendeletében 
számára biztosít. Ezen hatáskörének gyakorlásáról – különösen a keret időarányos 
felhasználásáról  –  a  bizottság  köteles  negyedévente  beszámolni  a  képviselő-
estületnek.

b.) A  bizottság  –  saját  döntési  jogkörén  kívüli  ügyekben  –  előkészíti  döntésre  a 
kulturális és sport témájú döntéseket, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

VIII. fejezet
Tisztségviselők

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző
(Ötv. 30-38.§.)

15.§.
A polgármester

(1.) A polgármester a megbízatását főállásban látja el.

(2.) A polgármester  tagja  a  képviselő-testületnek,  a  képviselő-testület  határozatképessége, 
döntéshozatala,  működése  szempontjából  települési  képviselőnek  tekintendő.  A 
polgármester a megválasztást követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.
a.) A  Kozármislenyi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Pénzügyi  Bizottsága  a 

polgármester illetményének megállapítására javaslatot tesz.

(3.) A polgármesternek  a  képviselő-testület  működésével  összefüggő  feladatai 
különösen:
a.) segíti a képviselők munkáját,
b.) összehívja és vezeti a testület üléseit,
c.) képviseli az önkormányzatot,
d.) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,
e.) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, a közakarat érvényesülését.

(4.) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai:
a.) indítványozhatja a bizottságok összehívását,
b.) felfüggesztheti a bizottságok döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-

testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről 
a képviselő-testület a következő ülésen határoz,

c.) bizottsági  döntéshozatal  esetén  dönt  a  bizottsági  elnök  kizárásáról,  ha  az  ügy  a 
bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti.

(5.) A polgármesteri hivatallal összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok:
a.) a  képviselő-testület  döntései  szerint  és  saját  önkormányzati  jogkörében  eljárva 

irányítja a hivatalt,
b.) a  jegyző  javaslatainak  figyelembevételével  meghatározza  a  hivatal  feladatait  az 

önkormányzat  munkájának  a  szervezésében,  a  döntések  előkészítésében  és 
végrehajtásában, 

c.) dönt  a  jogszabály  által  hatáskörébe  utalt  államigazgatási  ügyekben,  hatósági 
jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,

d.) a  jegyző javaslatára  előterjesztést  nyújt  be a  képviselő-testületnek a  hivatal  belső 
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szervezeti  tagozódásának,  munkarendjének,  valamint  ügyfélfogadási  rendjének  a 
meghatározására,

e.) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét,
f.) gyakorolja  az  egyéb  munkáltatói  jogokat  a  jegyző  és  az  önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében.

16.§.
Az alpolgármester

(1.) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legfeljebb két 
alpolgármestert  választhat.  Az  alpolgármester  a  polgármester  irányításával  látja  el 
feladatait.

(2.) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

(3.) Az alpolgármester feladatai - jellegüket, tartalmukat tekintve - előkészítő, összehangoló 
jellegűek.
Részt vesz:
a.) a képviselő-testület ülésére kerülő előterjesztések kidolgozásában,
b.) a  gazdasági,  társadalmi  és  közszolgáltatást  végző  szervezetekkel,  továbbá  a 

lakossággal való kapcsolattartásban,
c.) a bizottságok és a képviselők munkájának segítésében,
d.) a kinevezési és a testület hatáskörébe tartozó választási ügyek előkészítésében. 

17.§.
A jegyző

(1.) A  képviselő-testület  pályázat  alapján  -  a  jogszabályban  megállapított  képesítési 
követelménynek megfelelő jegyzőt nevez ki.

(2.) A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Ennek keretében:
a.) törvényességi  szempontból  véleményezi  a  testület  és  a  bizottságok  elé  kerülő 

előterjesztéseket,
b.) ellátja a testület szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
c.) tanácskozási joggal vesz részt a testület és a bizottságok ülésein,
d.) a testületi ülésen törvényességi véleményt gyakorol,
e.) gondoskodik a testület ülése jegyzőkönyvének elkészítéséről, aláíratja azt,
f.) köteles jelezni a testület, tisztségviselők és kisebbségi önkormányzatok döntéseinél 

észlelt jogszabálysértést,
g.) rendszeresen  tájékoztatja  a  képviselő-testületet  az  önkormányzat  munkáját  érintő 

jogszabályokról,
h.) gondoskodik az önkormányzati rendelet-tervezet szakmai előkészítéséről. 

(3.) Egyéb feladatai:
a.) vezeti a hivatalt, megszervezi annak munkáját,
b.) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
c.) ellátja  a  törvényben  vagy  kormányrendeletben  előírt  államigazgatási  feladatokat, 
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hatósági hatásköröket,
d.) munkáltatói  jogokat  gyakorol  a  hivatal  köztisztviselői  tekintetében  azzal,  hogy 

kinevezéshez,  vezetői  megbízáshoz,  felmentéshez,  a  vezetői  megbízás 
visszavonásához, jutalmazáshoz a polgármester egyetértése szükséges,

e.) dönt a hatáskörébe utalt, illetve a polgármester által átruházott ügyekben,
f.) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás és iratkezelés rendjét.

(4.) A  munkaköréből  eredő  kötelezettségek  vétkes  megszegéséből  eredő  fegyelmi  és 
kártérítési  eljárásra  nézve  a  Ktv.  rendelkezései  az  irányadóak  az  Mt.  ide  vonatkozó 
szabályai - a Ktv. 71.§.-ban írt - alkalmazásával.

IX. fejezet

18.§.
A hivatal

A hivatal székhelye: Kozármisleny, Pécsi u. 124.24

A hivatalt a jegyző vezeti.25

X. fejezet
A társulások

(Ötv. 41-44.§.)

19.§.
A társulásokra vonatkozó átfogó szabályok

(1.) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb 
megoldása érdekében társulásokban vesz részt. A képviselő-testület elsősorban a megyei 
közgyűléssel,  más  települések  képviselő-testületeivel,  gazdasági,  szolgáltató 
szervezetekkel, közszolgáltatásokat nyújtó intézményekkel alakít társulásokat. Társulásos 
formákat  keres  közintézményekkel,  a  vezetékes  szolgáltatásokkal,  valamint  a 
nyomvonalas fejlesztésekkel kapcsolatos tervek és elképzelések megvalósításánál.

(2.) A képviselő-testület a rendelkezésre álló (szellemi és anyagi) eszközökkel támogatja a 
választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint 
a helyi önkormányzati feladatok (közügyek) megoldására irányulnak.

20.§.
Társulások

(1.) A képviselő-testület az alábbi társulásokban vesz részt:
a.) Kozármisleny, Pécsudvard, Szemely, Birján, Lothárd Közoktatási Intézményi 

Társulás
Székhelye: Kozármisleny, Alkotmány tér 55.

24 Módosította a 13/2006. (X.20.) Ök. sz. rendelet 5.§-a.
25 Módosította  a 17/2006. (XI.22.) Ök. sz. rendelet 9.§-a.
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Tagjai: - Kozármislenyi Önkormányzat
- Pécsudvardi Önkormányzat
- Szemelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
- Birjáni Önkormányzat
- Lothárdi Önkormányzat

A társulási megállapodást az SZMSZ függelékeként kell kezelni.
b.) Védőnői feladatok ellátása társulás keretében megbízásos jogviszonyban. 

A társulás székhelye: Kozármisleny, Alkotmány tér 55.
A társulás tagjai: - Kozármislenyi Önkormányzat

- Pécsudvardi Önkormányzat
- Szemelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
- Birjáni Önkormányzat
- Lothárdi Önkormányzat

A társulási megállapodást az SZMSZ függelékeként kell kezelni.
c.) Állategészségügyi feladatok ellátása társulás keretében megbízásos jogviszonyban.

A társulás székhelye: Kozármisleny, Alkotmány tér 55.
A társulás tagjai: - Kozármislenyi Önkormányzat

- Pécsudvardi Önkormányzat
- Szemelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
- Egerági Önkormányzat
- Átai Önkormányzat
- Szőkédi Önkormányzat
- Kisherendi Önkormányzat26

A társulási megállapodást az SZMSZ függelékeként kell kezelni.

(2.)  A  képviselő-testület  tagja  a  Pécs  és  Környéke  Önkormányzati  Területfejlesztési  
Társulásnak, és a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásnak.27

(3.) A képviselő-testület  minősített  többségű szavazással  meghozott  határozatával  további 
társulásokat is létrehozhat, illetve beléphet azokba.

XI. fejezet
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

Lakossági fórumok
(Ötv. 45-51.§.)

21.§.
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

(1.) A  helyi  népszavazásban  és  népi  kezdeményezésben  az  vehet  részt,  aki  a  helyi 
önkormányzati választáson választójogosult.

(2.) A helyi népszavazás
a.) érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és

26 Hatályon kívül helyezte a 13/2006.(X.20.) Ök.sz. rendelet 6.§ (1) bekezdése.
27 Módosította a 13/2006. (X.20.) Ök. sz. rendelet 6.§ (2) bekezdése.
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b.) eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos 
választ adott.

21/A.§.

(1.) A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:
a.) a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,
b.)  új község alakításának kezdeményezése,
c.) társult  képviselő-testület  alakítása,  a  társult  képviselő-testületből  való  kiválás, 

továbbá
d.) abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz.

(2.) Az (1.) bekezdés a./-c./ pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazásban az érintett 
településrész, község választópolgárai vehetnek részt.

(3.) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a.) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b.) az önkormányzati rendelet megerősítésére.

(4.) Nem rendelhető el helyi népszavazás:
a.) a költségvetésről való döntésre,
b.) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c.) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben, 

a képviselő-testület feloszlásának a kimondásáról.

21/B.§.

(1.) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a.) a települési képviselők legalább egynegyede,
b.) a képviselő-testület bizottsága,
c.) a helyi társadalmi szervezet vezető testülete,
d.) a választópolgárok legalább 10%-a.

(2.) A  képviselő-testület  köteles  kitűzni  a  helyi  népszavazást,  ha  azt  a  választópolgárok 
legalább 20%-a kezdeményezte.

21/C.§.

A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre. Eredménytelen helyi népszavazás 
esetén  a  népszavazásra  bocsátott  kérdésben  a  képviselő-testület  dönthet.  Ugyanabban  a 
kérdésben  helyi  népszavazást  egy  éven  belül  nem  lehet  kitűzni,  akkor  sem,  ha  a  helyi 
népszavazás eredménytelen volt.

21/D.§.

(1.) Népi  kezdeményezés  útján  a  képviselő-testület  elé  terjeszthető  minden  olyan  ügy, 
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amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2.) A  választópolgárok  öt  százalékának  megfelelő  számú  választópolgár  a  népi 
kezdeményezést  a  polgármesternek  nyújthatja  be.  A  képviselő-testület  köteles 
megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet így nyújtottak be.

(3.) A  helyi  népszavazás  vagy  népi  kezdeményezés  tárgyában  keletkezett  beadványnak 
tartalmaznia kell:
a.) a tárgy pontos, egyértelmű megjelölését,
b.) a kezdeményezők nevét, lakcímét, aláírását - azonosításra - alkalmas módon,
c.) a kezdeményezés okát.

(4.) A  népi  kezdeményezést  vissza  kell  utasítani,  ha  olyan  ügyre  vonatkozott,  amiben  a 
képviselő-testületnek nincs hatásköre vagy illetékessége. Visszautasítható akkor is, ha a 
kezdeményezés  nem tartalmazza a kezdeményező választópolgárok nevét,  lakcímét  és 
aláírását.

22.§.
Lakossági fórumok

(1.) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben  közmeghallgatást 
tart.
Fontosabb szabályai:
a.) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi 

szervezetek,  egyesületek,  civil  szerveződések  képviselői  közérdekű  ügyben  a 
képviselő-testülethez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű 
javaslatokat tehetnek.

b.) A  közmeghallgatás  helyéről,  idejéről,  az  esetleges  ismertetésre  vagy  tárgyalásra 
kerülő tárgykörökről a (2.) bekezdésben említetteket  a község hirdetőtábláján és a 
helyi televízió útján kell tájékoztatni a rendezvény előtt legalább 15 nappal. 

c.) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.
d.) A közmeghallgatásról  jegyzőkönyv  készül,  amelyre  értelemszerűen vonatkoznak a 

képviselő-testület  jegyzőkönyvére  irányadó  szabályok.  A  jegyzőkönyv 
összeállításáról a jegyző gondoskodik.

(2.) A  polgármester  előre  meghatározott  közérdekű  tárgykörben,  illetőleg  a  jelentősebb 
döntések  sokoldalú  elkészítése  érdekében  -  az  állampolgárok  -  és  a  társadalmi 
szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából falugyűlést hívhat össze.
Fontosabb szabályai:
a.) A  gyűlés  helyéről,  idejéről,  az  esetleges  ismertetésre  vagy  tárgyalásra  kerülő 

tárgykörökről  a  község  hirdetőtábláján  kell  tájékoztatást  adni  a  rendezvény  előtt 
legalább 8 nappal.

b.) A gyűlést  a polgármester  vezeti,  erre meg kell  hívni  a  képviselőket,  a jegyzőt,  a 
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit.

c.) A gyűlésről jegyzőkönyv készül, amelynek vezetéséről a jegyző gondoskodik.

(3.) Falurészi tanácskozás fontosabb szabályai:
a.) Kozármisleny  egyes,  összefüggő  területén  élő  állampolgárokat  közszolgáltatási 
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ügyekben  -  a  helyi  lakosság  véleményének  megismerése  céljából  -  falurészi 
tanácskozás tartható.

b.) A tanácskozás napirendjéről, helyéről és idejéről az állampolgárokat a községháza 
hirdetőtábláján, a helyi televízió útján kell tájékoztatni a rendezvény előtt legalább 8 
nappal.

c.) A falurészi tanácskozást a polgármester vagy az alpolgármester vezeti.
d.) A  falurészi  tanácskozásról  az  elhangzott  vélemények,  javaslatok,  állásfoglalások 

lényegét  tartalmazó feljegyzés  készül,  ennek elkészítéséről  a tanácskozás vezetője 
gondoskodik.

XII. fejezet
Az önkormányzatok gazdasági alapjai

(Ötv. 77-92.§.)

23.§.
Az önkormányzat vagyona

(1.) Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat külön 
önkormányzati rendelet határozza meg. 
Ebben a rendeletben kell megállapítani:
a.) a forgalomképtelen vagyontárgyak körét,
b.) a  törzsvagyon  korlátozottan  forgalomképes  tárgyait  és  azokat  a  feltételeket, 

amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való rendelkezés során.

(2.) Az  önkormányzati  törzsvagyont  (forgalomképtelen  törzsvagyon,  korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyon), valamint a forgalomképes vagyontárgyak jegyzékét külön 
rendelet melléklete tartalmazza.

(3.) Az önkormányzat  -  vagyonának  növelése  érdekében az  Ötv.  80.§.  (3.)  bekezdésében 
foglalt korlátozásokkal - részt vehet különböző gazdasági vállalkozásokban. 

24.§.
Az önkormányzat költségvetése

(1.) A  képviselő-testület  a  költségvetését  önkormányzati  rendeletben  határozza  meg.  A 
költségvetés összeállításának részletes  szabályait  az államháztartásról  szóló törvény, a 
finanszírozási rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény 
határozza meg. 

(2.) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik:
a.) az első forduló (koncepció),
b.) a második forduló főbb elemei: a képviselő-testület megtárgyalja a költségvetési 

rendelet tervezetét, amely több változatban is készülhet.
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(3.) A  költségvetési  rendelet  tervezetét  a  jegyző  készíti  elő,  a  polgármester  terjeszti  a 
képviselő-testület  elé.  Az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  előzetesen  kötelezően 
megtárgyalja.

(4.) A zárszámadási rendelet tervezetének elkészítésére és előterjesztésére a (3.) bekezdésben 
leírt szabályok az irányadók.

(5.) Az önkormányzat a 217/1998.(XII.30.)Korm.sz. rendelet 28.§. (5.) bekezdésében előírt 
kötelezettségének  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatokkal  kötött  együttműködési 
megállapodás keretében tesz eleget.

25.§.
Az önkormányzat gazdálkodása

Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai
(1.) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a hivatal látja el. E körben különösen:

a.) elkészíti  a  költségvetési  tájékoztatót,  a  költségvetési  beszámolót,  valamint  a  havi 
pénzforgalmi információt, és mindezeket megküldi a TÁKISZ részére,

b.) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,
c.) leigényli a címzett és céltámogatásokat,
d.) gondoskodik  az  önkormányzat  által  létrehozott  és  működtetett  intézmények 

pénzellátásáról,
e.) biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását,
f.) elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi költségvetési 

beszámolóhoz,
g.) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik 

az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményi működési kiadásainak 
a kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről.

Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése
(1.) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(2.) A saját intézmények pénzügyi ellenőrzését a helyi önkormányzat látja el. Ezen ellenőrző 
tevékenysége a jegyző bevonásával történik.

(3.) Az  önkormányzat  gazdálkodásának  belső  ellenőrzéséről  jogszabályban  meghatározott 
képesítésű ellenőr útján gondoskodik. 

(4.) A Pénzügyi Bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és intézményeinél
a.) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves 

beszámoló tervezeteit,
b.) figyelemmel  kíséri  a költségvetési  bevételek alakulását,  különös tekintettel  a saját 

bevételekre,  vagyonváltozás  (vagyonnövekedés,  -csökkenés) alakulását,  értékeli  az 
előidéző okokat,

c.) vizsgálja  a  hitelfelvétel  indokait  és  gazdasági  megalapozottságát,  ellenőrizheti  a 
pénzkezelési  szabályzat  megtartását,  a  bizonylati  rend  és  a  bizonylati  fegyelem 
érvényesítését.

(5.) A  Pénzügyi  Bizottság  vizsgálati  megállapításait  haladéktalanul  közli  a  képviselő-
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testülettel.  Ha  a  képviselő-testület  a  vizsgálati  megállapításokkal  nem  ért  egyet,  a 
vizsgálati  jegyzőkönyvet  az  észrevételeivel  együtt  megküldi  az  Állami 
Számvevőszéknek.

26.§.
Felterjesztési jog

(Ötv. 101.§.)

(1.) A képviselő-testület 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.

(2.) 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 

(tájékoztatást) kérhet,
b.) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti.

(3.) A képviselő-testület felterjesztési  jogának gyakorlásáról előzetesen kéri a tárgy szerint 
érintett önkormányzati bizottság véleményét. 

XIII. fejezet
Záró rendelkezések

(1.) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Völgyesi Gyula sk. Dr. Bíró Károly sk.
polgármester jegyző



- 25 -

Rendelet kihirdetve, és egységes szerkezetbe foglalva:
Kozármisleny, 2006. november

Dr. Bíró Károly jegyző sk.
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