
 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 20.) önkormányzati 

rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 29.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi- és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A Képviselő-testület üléseit a Bátyai Polgármesteri Hivatalban vagy a Bátyai Faluházban tartja. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól az ülés összehívója eltérhet, ha azt szükségesnek tartja.” 

2. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A Képviselő-testület rendes ülést július és augusztus hónapban nem tart.” 

3. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § 

A Képviselő-testület évente legalább egyszer, november hónapban előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendjéről a Képviselő-testület 

szeptemberi ülésén dönt.” 

4. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„17. § 

A polgármester ülésvezetési feladatai: 

a) az ülés megnyitása, vezetése, szünet elrendelése, 

b) az ülésén megjelent képviselők számának, az ülés határozatképességének megállapítása, annak 

folyamatos figyelemmel kísérése, távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről tájékoztatás, 

c) javaslattétel a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, 

d) javaslattétel az ülés napirendjére, 

e) rendes ülésen: tájékoztatás a két ülés között végzett munkáról, a fontosabb önkormányzati 

ügyek alakulásáról, jelentést tesz a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 



 

f) napirendenként vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó 

megadása, a vita összefoglalása, 

g) napirendenként a határozati javaslatok, rendelet-tervezetek szavaztatása, a szavazás 

eredményének megállapítása pontosan, számszerűen, 

h) a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése, 

i) a rend fenntartása, 

j) az ülés bezárása.” 

5. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A napirend sorrendje: 

a) A polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkájáról, a fontosabb önkormányzati 

ügyek alakulásáról, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

b) rendelet tervezetek, 

c) munkatervben szereplő napirendek, 

d) más napirendek, 

e) sürgősséggel tárgyalandó indítványok, 

f) Egyebek (kérdések, interpellációk)” 

6. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 33. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) A rendeleteket külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sorszámmal és 

évszámmal kell ellátni a következők szerint: Bátya Község Önkormányzata Képviselő-

testületének .../20... (...hó...nap) önkormányzati rendelete a ... (rendelet címe)- ról/-ről.” 

7. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Képviselő-testület által hozott határozat megjelölése: Bátya Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének sorszám/év (hónap, nap) határozata.” 

8. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról, napirendjéről a Képviselő-testület a szeptemberi 

rendes ülésén vagy a tervezett közmeghallgatást megelőző rendes ülésen dönt.” 

9. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az állandó bizottság feladat-és hatásköreit a 4. melléklet tartalmazza.” 

10. § 



 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 46. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) A bizottság döntéseit határozattal hozza. A határozatokat külön-külön a naptári év elejétől 

kezdődően folyamatosan sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A bizottság által hozott határozat 

megjelölése: sorszám/év a bizottság elnevezéséből alkotott mozaikszó sz. határozat.” 

11. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az Önkormányzat részvételével működő társulások felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.” 

12. § 

(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

13. § 

Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet 

a) 24. § (2) bekezdése, 

b) 24. § (4) bekezdése, 

c) 42. § (3) és (4) bekezdése. 

14. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

  Fekete Csaba      Bukros Noémi Linda 

  polgármester       jegyző 

 

Kihirdetési záradék:  

Ez a rendelet 2021. december 20. napján kihirdetésre került. 

          

         Bukros Noémi Linda 

          jegyző 
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1. melléklet 

„2. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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2. melléklet a 10/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 

 

A polgármesterre és a jegyzőre átruházott feladat-és hatáskörök 

 

 

1. Polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök: 

 

1.1. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bátya község címeréről, zászlójáról és 

használatuk rendjéről szóló 10/2021. (III. 23.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a 

polgármester dönt a község címere használatának engedélyezéséről és a község zászlaja 

használatának engedélyezéséről.  

 

1.2. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 9/2021. 

(III. 22.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a polgármester dönt a pénzben és természetben 

nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről. A polgármester 

dönt a települési támogatásról, a települési lakhatási támogatásról, a települési 

gyógyszertámogatásról, a rendkívüli települési támogatásról, az utazási bérlettámogatásról, a 

rászoruló időskorúak támogatásáról, a köztemetésről.  

 

1.3. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 16/2017. 

(XII.19.) önkormányzati rendeletében meghatározott hatáskörök. 

 

1.4. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben történő 

teljesítésének esetiről szóló 14/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeltében foglaltak szerint a 

polgármester egyedi engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés az Önkormányzat és 

költségvetési szerveinél a 2. § (1) bekezdésben foglalt eseteken felül. 

 

1.5. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatának rendjéről és 

feltételeiről szóló 7/2011. (VII. 20.) önkormányzati rendeltében foglaltak szerint a polgármester dönt 

a közterület használatának engedélyezéséről. 

 

1.6. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 

közterület filmforgatás célú használatáról szóló 10/2013. (XI. 04.) önkormányzati rendeletében 

foglaltak szerint a filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő a mozgóképről szóló 2004. 

évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.  

 

1.7. Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendeletében 

meghatározottak szerint a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök az önkormányzati 

vagyonnal kapcsolatosan: 

1.7.1. A tulajdonosi jog gyakorlójának döntései alapján, a szerződéseket megköti. 

1.7.2. Ellenőrzi a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megteszi azokat a 

jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányulnak, vagy 

érvényesíti az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás megindítását is. 

1.7.3. Önállóan elutasít olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi 

rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne. 
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1.7.4. Közműszolgáltatók részére, közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy 

szolgalmi jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosít, 

amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem befolyásolják. 

1.7.5. Kijelöli a pályázati munkacsoport tagjait. 

1.7.6. Értékhatártól függetlenül a polgármester dönt az 1 hónapot meg nem haladó használatba 

adásról és hasznosítási jog átengedésről. A polgármester a döntéséről a Képviselő-testületet a 

soron következő ülésen tájékoztatja.   

1.7.7. A polgármester dönt a vagyonbiztosítási szerződés elfogadásáról. 

 

1.8. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint 

az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület esetenként 500.000 Ft-ig a 

polgármester hatáskörébe utalja. 500.000 Ft-tól magasabb összegű általános tartalékról és annak 

felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 

 

1.9. Képviselő-testület az Önkormányzat folyamatos gazdálkodásának biztosítása érdekében az 

Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását, valamint az Önkormányzat költségvetési 

kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft értékhatárig a 

polgármesterre ruházza át. 

 

 

2. Jegyzőre átruházott hatáskörök: 

2.1. Kiadja a házszámot.  
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2. melléklet 

„4. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet_új.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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4. melléklet a 10/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez 

 

A Pénzügyi-és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság, mint állandó bizottság feladat- és 

hatáskörei 

 

 

1. Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben megállapított kötelező 

feladatokat. 

 

2. Megvitatja és véleményezi: 

2.1. az önkormányzat költségvetéséről szóló előterjesztést, 

2.2. az önkormányzat zárszámadásáról, átmeneti gazdálkodásáról szóló előterjesztést, 

2.3. a helyi adók bevezetését, megszüntetését, azok mértékét, 

2.4. azokat a pénzügyi kihatással járó előterjesztéseket, amelyek pénzügyi fedezetét a mindenkori 

költségvetésben az általános tartalékkeret terhére kívánják biztosítani, és amelynek összege a nettó 

3.000.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja. 

 

3. A titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságként működik.  

 

4. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát, lefolytatja a vagyonnyilatkozattal, 

összeférhetetlenséggel, méltatlansággal kapcsolatos eljárást. 

 

5. Ellátja a települési értéktár bizottság feladatait a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

szóló 2012. évi XXX. törvény, továbbá a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 

szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.  

 

6. A bizottság – a képviselő-testület erre vonatkozó döntése alapján – megbízható az önkormányzati 

fejlesztéseket érintő beruházások előkészítésével, lebonyolításával. Szükség esetén a bizottság az 

eljárásba szakértőt vonhat be. 

 

 


