
Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5 l 2017 .(N. 28.) ön kor mány zati rendelete

az önkorm ányzat és szervei szerv ezeti- és működési szabályz atárŐ| szőlő
t6l20t4.(X.21.) önkor mányzati rendelet módosításáról

Litér Község Önkormányzatánakképviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk
(Z)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvény
já. cikk (1) bekezdési) pontjáb anmeghatározotífe\adatkorében eljárvaa következóket rendeli

el:

1.§ Litér Község Önkormányzat képviselő-testületénekaz önkormányzat és szervei szervezeti-

é s műkö d é si szab ály zatár ől szőlő 1 6 l 20 l 4 . (X.2 1 .) ö nkormány;zat i rend el ete

(a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§ ARendelet 3iA melléklete helyóbe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

d--ry?-''-
szedlák Attila
polgármester
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Bencze Eva
jegyző



Litér Község Onkormányzata Kópviselő-testületének
1,612014. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti- és működési szabályzatárő|l

Litér Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország Alaptörvény 32
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározottfeladatkörben eljáwa a következőket rendeli el:

, L Fejezet
Altalános rendelkezések

1. Az önkormányzat elnevezéseo jelkópeio kapcsolatai

1 § (1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése:Litér Község Ónkormányzata
(2) A, önkormányzat cime 8l96Litér, Almos u.37.
(3 ) A képviselő-testületek hivatalának hivatalos megnevezése :

Litéri Közö s Ö nko rmány zati Hiv atal ( a továb b i akb an. KÖH)
Székhelye: 8196 Litér, Ámos u.37.
A Hivatal kirendeltségének megnevezése.
Litéri Közö s Önkormány zati }iriv atal Királyszenti stván Kirend elt sége
Címe. 8195 Királyszentistván, Fő u. 32-34 szám,
(4) 

^z 
önkormányzat zászlajáról, címeréről, pecsétjéről és díszjelvényérőlLitér Község

ÖnkormányzataKépviselő-testületének a helyi címer és zászlő alapitásáről és használatának
rendjéről szőlő 13lI997. (IX.3O.) számű rendelete rendelkezik,

2 § (1) Az önkormányzathivatalos kapcsolatot tart fenn a szlovákiai Berencs településsel.
A kapcsolattartás tartalmát és formáját egytittműködési megállapodás rőgzíti.
(2) 

^, 
önkormányzat aKelet- Balatoni Térség ÖnkormányzatiTársulásataga. A társulás

tartalmát és formáját társulási megállapodás rőgziti.
(3) Az önkormányzat aLitéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulás tagsa.
(4) Az önkormányzat aBalatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Társulás tagla.

2. Az önkormányzatijogok

3 § (1) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselő-testülete, - annak
felhatalmazásárabizoítsága, társulása, a polgármester, a jegyző - illetőleg a helyi népszavazás
hozhat.
(2) A helyi önkormányzati jogok a településen válasáójoggal rendelkező lakosok (a
továbbiakban: választőpolgárok) kozosségét illetik meg. A válasaópolgárok az
önkormányzati testületbe választott képviselőik íItján, és a helyi népszavazáson való
részvételükkel gyakorolj ák az önkormány záshoz való közö s ségi j ogaikat.

l Egységes szerkezetben
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3. Az önkormányzat feladatai és hatásköre

4 § (1) A Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 20II. évi CL)OO(X. törvény,
(továbbiakban Mötv.) 13. §-ában meghatározott feladatokat önállóaq demokratikusarr, a
nyilvánosság széleskörű bevonásával valósítja meg, kiemelten kezelve a település koztigyeinek
intézését, a helyi kozszalgáltatásolaól való gondoskodást és a helyi közhatalom önkormányzati
típusú gyakorlását,
(2) A, önkormányzat jogi személy. Az önkormányzaíi feladat- és hatáskörök a képviselő-
testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.

II. Fejezet
A képviselő-testület szerv ezete

4. A képviselő-testület

5.§ (1) Litér Község Önkormá nyzatiKépviselő-testület tagjainak száma:7 fő
Társadalmi megbizatású alpolgármester száma: 1 fő
A képviselő-testület tagjainak névjegyzékét az I. melléklet tartalmazza.
A képviselő-testület feladat- és hatáskörét az Motv 4Z.§tartalmazza.

5. A képviselő-testület munkamegosztása

6.§ (1) A képviselő-testület feladatai célszerű végrehajtása érdekében a hatáskoreit a

szerveire: a polgármesterre, valamint bizottságára és társulásra átruházhatja"
(2)^képviselő-testületáltalátruházoíthatásköröktovábbnemruházhatők.
(l) e kópviselő-testület íthal a polgármesterre átruházott hatásköröket a2. melléklet, a Humán
Ertékek Bizottságra átruhírzott hatáskoroket a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Humán Ertékek Bizottság névsorát a 3. melléklettutalmazza,
(5) Pénztigyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság névsorát 3/A. melléklettartalmazza.
(6) A Humán Ertékek Bizottság feladat-és hatáskörét a 4lA. melléklet tartalmazza.
(7) A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési bizottság feladat és hatáskörét a 4lB.
mel l ékl et tartalmazza.

6. Ltruházott hatáskörök gyakorlása

7 § (1) A polgármester, a bizottság az átruházott hatáskor gyakorlása során a
képviselő - testület általános érvényu iránymutatásait köteles figyelembe venni.
(2) Az átruhélzott hatáskörben hozott dontésről a hatáskör gyakorlója köteles beszámolni:

a) szociális ügyekben félévente, a következő képviselő-testületi ülésen,
b) egyéb ügyekben a soron következő képviselő-testületi ülésen.

(3) Az átruhírott szociális hatáskörben a polgármester 7 napnál hosszabb távolléte esetén az
alpolgármester járhat el.

8,§ Az átruházott hatáskorok gyakorlása során a személyiségi jogok védelmét biaosítani kell.

9.§ Az átruhálzotr jogkörben hozott dontés ellen a kózbesítéstő| számitott 15 napon belül a

képviselő-testületnél lehet fellebbezni.
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III.Fejezet
A képviselő-testület működése

7. A képviselő-testüIet üléseinek összehívása

10.§ (1) Litér Község képviselő-testülete saját munkaterve alapján évente legalább hat
alkalommal tart rendes ülést.
(2) 

^képviselő-testület 
alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghal|gatásítaft.

(3) A, alakuló ülés részletes szabályait az Motv. 43. §-a tartalmazza.

11. § (1) A képviselő-testület üléseinek összehívása az Mötv. 44-45. §-ai alapján történik.
(2) A képviselő-testület ülésóre a meghívót az ilést megelőzően négy nappal előbb
(rendkívüli összehívás esetén 24 őrával előbb) meg kell küldeni az érdekelteknek.
Amennyiben atárgyalandó napirend vagy más korulmény indokolja, a képviselő-testület ülése
a székhelyen kívül máshova is összehívható,
(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisáség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós
akadá|yozíatásuk esetén a képviselő-testület összehívását a Pénzügyi Gazdasági és
Településfej lesztési B izottság elnöke köteles megtenni.
(4) Tartós akadályoztatásnak minősül az is, ha kizárási ok menil fel személyükre
vonatkozóan.
(5) A meghívót a polgármester irja alá.
(6) A meghívóval együtt kell kézbesiteni az írásos előterjesztéseket, ettől eltérni csak
kivételesen és a polgármester előzetes engedélyével lehet.
(7)Indokolt esetben a képviselő-testület ülése formális meghívó néllnil, telefonon vagy e-
mailben is összehívhatő, azonban a napirendről az ülés előtt legalább egy nappal tájékoztatni
kell a képviselő-testületet.

(8) A képviselő-testület üléséről a meghívóva| tájékoztatni kell a település lakosságát. A
tájékoztatást a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblákon kell elhelyezni, és a település
honlapj án kell megj elentetni.
(9) A képviselő-testület üléseire meg kell hívni:

a) a települési képviselőket,
b) a jegyzőt,
c) a napirendi pontok előadóit,
d) a tanácskozási joggal résztvevőket,
e) és akit a polgármester indokoltnak tart.

8. A képviseIő-testületi ülések nyilvánossága, munkaterveo előterjesztés

12.§ (1) A képviselő-testület ülései nyilvánosak.
(2)A zárt ülések elrendeléséről az Mötv 46.§ (2) bekezdés a)-b) pont rendelkezik,
az Mótv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület minősített többséggel
dont.
(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagsainkivül az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsoroltak
vehetnek csak részt.

1 3, § ( 1 ) A képvi selő-testület feléves munkaterv et készit.
(2) 

^ 
képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a

polgármester gondoskodik.
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(3) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot
a) a képviselő-testületi tagoktól,
b) a képviselő-testület bizottságaitól.

(4) A munkaterv tartalmazza az ülések tervezett időpontját és napirendjét.

1 1.§ (l) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett:
a) rendelet-tervezet
b) határozati javaslat
c) beszámoló
d) táilékoztató

(2) 
^, 

előterjesáós adjon átfogó értékelést, térjen ki a problémák tárgytlagos elemzésére.
Kezdeményezze a feltárt hibák felszámolását és adjon iránymutatást.

9. A képviselő-testület ülésének vezetése

14.§ (1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti, ennek során.
a) meg áll ap ítj a (fi gyel emmel kí séri) a határ o zatképes séget,
b) határozatképesség esetén megnyitja az ülést,
c) beszámol alejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztatást ad a két tilés
kozott történt fobb eseményekről,
d) előterjeszíi a napirendi javaslatot, utalva a sürgősségi indítványra,
e) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja és összefoglalja avitát,
f) napirendi pontonként szavazásra bocsátja ahatározati javaslatot, kihirdeti ahatározatot,
g) a hossára nyult vitalezárása érdekében indítványozza ahozzászőlások időtartamának

korlátozását, vagy a vita lezárását,
h) hozzászóláskor megadja, megtagadja, illetve megvonja a szőí a jelenlévők bármelyike

tekintetében,
i) figyelmezteti a hozzászőlőt, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témátől, illetve

eredménytelenség esetén megvonhatja a szőt,
j) tárgyalási szünetet rendelhet el, a tanácskozás folytatását akadályoző korülmény

felmenilésekor az ülést meghatározoít időre felbeszakíthatja, vagy berekesái,
k) gondoskodlk az ülés zavartalan rendjéről, rendreutasítja azt, akj az ülésen a képviselő-

testülethez méltatlan magatartást tanúsít, ismétlődő rendbontás esetén megvonja a
szót, illetve a terem elhagyására kötelezi a rendbontót.

15.§ (1) A képviselő-testület határozatképességét azMötv 47.
és folyamatosan figyelemmel kísérni.
(2) A határozatképtelen képviselő-testületi ülést 5 napon

§-a alapján kell megállapitani,

belül ugyanazon napirendek
tár gyalására űjra össze kell hívni.
16.§ A képviselő akadályoztatását az ülés előtt koteles bejelenteni a polgármesternek.

17.§ A két tilés kozotti időszak fontosabb eseményeiről a polgármester beszámol; valamint a
határozatok végrehajtásáről szőlő tájékoztatőt a képviselő-testület negyedévente a napirend
előtti témák kozött - vita nélkul - tudomásul veszi.

18.§ (1) A polgármester, vagy bármelyik képviselő javasolhatja a napirendi pont elnapolását.
a) amennyiben az elnapolással az előterjesáő egyetért, arről a képviselő-testület vita
nélkül határoz
b) amennylben az elnapolással az e|őterjesztő nem ért egyet, úgy röviden indokolhatja
annak indokát, melyről a képviselő-testület vita nélktil határoz.
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(2) Amennyiben - elnapolás esetén - az előterjesztő az elnapolást követő 8 napon belül nem
kéri az újbóli napirendre vételt, aztvisszavontnak kell tekinteni.

19.§ (1) Sürgősségi indítványt írásban a sürgőssógtényéí megindokolva indítványozhatja a
polgármesternél:

a) a polgármester,
b) bármely képviselő,
c) a jegyző,
d) a témakör szerint érintett bizottság.

(2) Sürgősségi indítványt - rövid indoklással - legkésőbb az ülést mege|őző munkanap12 őráig
lehet benyújtani.
(3) A sürgősség elfogadásáról a képviselő-testület vita nélktil, minősített többséggel határoz.

20.§ (1) Az ülés kezdetekor újabb napi rendi pontot fel lehet venni, egyszerű többségi
szavazattal.
(2) 

^ 
képviselő-testület az előterjeszteítnapirendi javaslatról vita nélktil dont.

(3) A képviselő-testület a napirendi pontokat az elfogadott sorrend szerint tárgyalja.

19.§ (1) A teleptilési képviselő a képviselő-testület ülósén a
a) apolgármestertől,
b) a jegyzőtől,
c) a bizottságok elnökeitől,
önkormányzati ügyekben felvilágosítást kórhet, melyre az ülésen, - va1y legkésőbb 15
napon belül írásban - érdemi választ kell adni.

(2) 
^ 

képviselő-testület ülésén akkor kell választ adni, ha az interpellációt az ülés előtt 2
nappal a képviselő írásban a polgármesterhez benyújtotta.

21.§ (1) A napirendi pont tárgyalását maximum 10-10 perces szóbeli kiegészítés előzheti
meg. Ennek megtételére az előterjesztő és atárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.
(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti me1 az írásbeli előterjesáóst, ahhoz képest új
információkat kell tartalmaznia.

22.§ (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a tanácskozási
joggal meghívottak kérdést intézhetnek.
(2) 

^ 
kérdések elhangzása után a válaszadás, majd az (I) bekezdésben meghatározott

személyek hozzászőlása következik.

23.§ A rendelet tervezethez és a határozati javaslathoz a polgármester, a képviselő, a jegyző
és a bizottság elnöke módosító javaslatot tehetnek. A módosító javaslat, írásban és szóban is
előterjeszthető.

24.§ A képviselő-testület bizottsága, a polgármester által a részére kiadott rendelet
terv ezethez, határ o zati j ava s l athoz aj ánlást nyúj th at b e a képvi s e l ő -t e stül etnek.

25.§ (1) A képviselő-testület döntéshozataláből az Mötv 49. §-ában meghatározott,személyek
zárhatók ki.

26 § Felszólalások lehetnek:
a) napirendhez kapcsolódó felszólalás,
b) felszólalás ügyrendi kérdésben,
c) határ ozathozatal előtti fel szó lal á s.
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27,§ (1) Alegyzőnek a jogszeníség érdekében szót kell adni.
(2) A hozzászőlások sorrendj ét - ajelentkezós idejét figyelembe véve - az ilésvezető elnök
határozzameg.

28.§ A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben a képviselő bármikor szót kérhet és
javaslatot tehet.

29 § (1) Az előterjesáő és a kijelölt bizottság elnöke, vagy előad őja a határozathozatal előtt
felszólalhat.
Q) 

^ 
napirendi pont vitáját az előterjesáő foglalja össze, egyuttal reagál az elhangzoít

észrevételekre.

30.§ (1) A polgármester a vita lezárása után elsóként a módosító indítványokat, mald az
eredeti j avaslatot teszi fel szavazásra
(2) 

^ 
javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint a felének igen

szavazata szükséges, (egyszerű többség), kivéve az Mötv. 50. §-ában meghatároiott
ügyekben, melyekben minősített többség szükséges.

La. Szavazás rendje, formája

31.§ (1) A képviselő-testület nyilt szavazással történő döntéseinél a szavazás kézfeltartással
történik. A képviselők igennel, nemmel szavazhatnak, és tartózkodhatnak a szavazástől.
(2) 

^ 
szavazás eredményét a polgármester állapítja meg. Bármely képviselő jelezheíi, hogy a

szavazás eredménye tévesen lett megállapitva, ezértkéri a szavazás megismétlésót.
(3) Ha a szavazás során szavazategyenlőség áll elő, a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
(4) A képviselő köteles bejelenteni érintettségét. Amennyiben ezen kötelezettségének nem
tesz eleget, határozatban kell kimondani, hogy nem tett eleget kötelezettségének.

32.§ (l) A polgármester név szerinti szavazást rendel el az Mötv. 48. § (3) bekezdésében
me ghatár o zott es etekb e n.
(2) 

^ 
név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján a képviselőt személy szerint

szőlitla és a képviselők által adott választ (igen, nem, tartőzkodom) a névsorban rógziti. A
szavazás végén a képviselő a nyllatkozatát aláirásával hitelesíti.

33.§ (1) A polgármester titkos szavazást rendelhet el az Mötv 48. § (4) bekezdésében
me ghatár o zott ügy ekb en.
(2) 

^ 
szavazás boítékba helyezett szavazőlapon, urna igénybevételével történik.

(3) Titkos szavazásnál a képviselő-testület á|talválasúott haromtagu ideiglenes bizottság jár el.
(4) A titkos szavazás esetén az ideiglenes bizottság összeszámolja a szavazatokat,
megállapítj a az ,,érvényes" és ,,érvénytelen" szavazatok arányát.
(5) A titkos szavazásről kí.ilön jegyzőkönyv készül, mely a képviselő-testületi jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

11. A képviselő-testület döntései

34.§ (1) A képviselő-testület
a) rendeletet alkot,
b) határozatot hoz.

(2) 
^képviselŐ-testület 

jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozotthatározat nélki,il dönt:
a) a napirend meghatározásáről,
b) ügyrendi kérdésekről,

ö"r.o.*ar;;;



c) a képviselői felvilágosítás kérésre adott, valamint
d) a kérdésre adott válasz elfogadásáról.

(3) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését, szó szerinti
megfogalmazásban, valamint a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelós
megnevezését.
(4) A képviselő-testület hatósági határozataiía - az Mötv.-ben foglalt eltéréssel - az
áll ami gaz gat ási elj ár ás ál tal án o s s z ab ály ait kell alkalm azni.

35.§ (i) A képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése:
Litér Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének .,. .. ..l ... "....
(a rendelet sorszáma per évszám), valamint a kihirdetés dátuma hó (római számmal), nap
(arab számmal), önkormányzati rendelete ......(a tárgy
megjelolése).

(2) Határ ozatok j elölése :

a határozat sorszáma per óvszám, valamint zárőjelben a határozat hozatal dátuma, hónap
(római számmal), nap (arab számmal) LKt. (rövidítés: Litér Képviselő-testület)
határozata.

36.§ (1) Rendelet alkotását bármelyik képviselő, atárgy szerint illetékes bizoítság és a jegyző
írásban kezdemény ezheti a polgármesternél.
(2) Amennyiben a rendelet teryezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtották be, azt a
polgármester kóteles a soron következő ülés napirendi javaslatába felvenni.
(3) Amennyiben a rendelet tervezet részletes előkészítése szükséges, az ülésvezető
indítványozza, hogy a képviselő-testület foglaljon állást a rendelet alkotás szükségességéről,
főbb elveiről, az előkészítés menetéről és felelőséről.
(4) A képviselő-testület elhaíározhatla a rendelet tervezet (avaslat) kétfordulós tárgyalását is.
(5) Rendelet alkotás esetében a képviselő-testület a beterjesztett javaslat felett általános és
részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó polgármesteri vagy bizottsági indítványról vita
nélktil határoz.
(6) A rendelet tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik, a tárgya szerint
illetékes bizottság közreműkodésével.
(7) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, a határozatok közléséről, illetőleg a rendeletek,
határozatok nyilvántartásáről, folyamatos karbantartásáról a jegyző gondoskodik, és szükség
esetén kezdemény ezi a r endeletek módosítását, hatályon kívül helye zését.
(8) A képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet ki kell hirdetni, a
számozott határozatokat pedig jegyzőkönyvi kivonat formában az érintetteknek meg kell
lnildeni.
(9) A szabályszeruen megalkotott és aláirt rendelet kihirdetése önkormányzati hifdetőtáblán
történik. A megalkotott rendelet szövege megtekinthető a KÖH-nál.

12. A képviselő-testület jegyzőkönyve

37.§ (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás
lényegét tartalmazza:
a) a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvet az Mötv. 52 §-ában foglaltak szerint
kell elkészíteni.
b) az elkészült jegyzőkönyvet a képviselő-testületi ülésen résztvevő képviselők könjl az
ügyrend elfogadásakor megválasáott 2 fo képviselő hitelesíti.
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c) szószerinti jegyzőkönyv részleteí a
melyről a képviselő-testület határ oz.

kUlon kérheti a napirend elfogadásakor,

38.§ (1) A jegyzőkönyv mellékletei:
a) a meghívó,
b) a jelenléti ív,
c) a jegy zőkönyvb en nem részl etezett rendel et,

d) az irásban benyújtott hozzászőlások és

e) egyéb írásos indítványok.
(2) 

^jegyzőkönyv 
eredeti példányát a mellékletekkel együtt ahivatalkeze|i, és elhelyezi az

irattárban.
(3) A nyilvános ülésről készült jegyzókönyvet és mellékleteit a honlapon, illetve a hivatal

helyiségéb en az állampolgárok és képvisel ők számárahozzáférhetővé kell tenni.

(4) A zárt úlésről készített jegyzőkönyvbe, valamint az űlés írásos anyagába az érintetteken és

u iz. 5 (3) bekezdésében felsoroltakon kívtil más nem tekinthet be. A zártulésjegyzőkönyvét
ós írásos anyagait az általános szabályok szerint, de ellnilöníWe kell tárolni és megőrizni.

IV.Fejezet
A helyi önkormányzat Szervei

13. A tetepülési képviselő

39.§ (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a
v álasztőinak az ér dekeit.
(z) 

^települési 
képviselő jogait és kötelezettsógeit Mötv. 32-34. §-a határozzameg.

(3) 
^, 

önkormányzati kópvi s elők havonta ti szteletd ijb an r észesülnek.

(4) Amennyiben a képviselő a testületi ülésről igazolatlanul van távol, a következő havi
képvi s elői tisáel etdíj a 5 0 Yo -kal c sökkentendő.
(5) Amennyiben a bizottsági tag képviselő a bizottsági ülésről igazolatlanul van távol, a

következő havi tiszteletdíja 25 Yo-kal csökkentendő.
(6) Ha a képviselő sem a testületi ülésen, sem a bizottsági ülésen nem vesz részt, a következő

havi tiszteletdíja 75 Yo-kal csökkentendő.
(7) A távollétet igazoltnakkell tekinteni, ha a képviselő az adott időpontban az önkormányzat
képviseletében jár el, melyet a polgármester igazol, vagy egészségi állapoía, vagy egyéb ok
miatt a távolléte indokolt.
(8) Amennyiben a képviselőnek a helyi önkormányzatfelétartozása á11 fenn - amíg aztnem
egyenlíti ki _ a tiszteletdíj kifizetését fel kell fuggeszteni. Befizetés után a tisáeletdíj
visszamenóleg kifi zethető.

14. A képviselő-testület bizottsága

40.§ (1)A képviselő-testület döntéseinek előkészítése, döntések végrehajtásának szervezésére

és ellenőrzésére bizottságot hozhat|étre, az Mötv 57-58. §-ainak figyelembe vételével.
(z) 

^bizottság 
az Mötv. 59-6I. §-ában foglaltak betartásával működik.

€) A bizottságok a feladat és hatáskönikbe tarloző ügyekben egyszeű szótöbbséggel

döntenek.
(4) A bizottságüléseinek összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik. Össze kell hívni a
bizottságot a képviselő-testület határozata, a polgármester és a jegyző inditványára.
(5) A bizottság éves munkaterv a|apján működik, mely tartalmazza az ülések helyét, idejét, az

elvégezendő feladatokat. Elkészítéséért a bizottság elnöke a felelós.
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(6) A bizottság ülése határozatképes, ha tagsainak tobb mint a fele jelen van. A bizottság
állásfo glalásait szótöbb ségg el hozza.
(7) A bizottság elnöke a bizottság munkájáról a képviselő-testület munkaterve szerint
beszámol a képviselő-testületnek.
(S) A képviselő-testület két bizottságot hoz létre, Humán Ertékek Bizottság néwel, valamint
P énzngy i G azdasági é s Telepü l é sfej l e szté si B izottság néwel.
(9) Humán Ertékek bizottság feladat és hatásköreiről az SzMSz 4lA. aPénzngyi Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság feladat és hatásköreiről a 4lB, melléklet rendelkezik.

15. Polgármester

41.§ (1) A polgármester a feladatáttársadalmi megbizatású polgarmesterként látja e1.2

(2) 
^Polgármester 

jogállását és hatáskörét azMőW.63-70. §-ai szabályozzák.
(3) A polgármester feladatai az Mötv. 67. §-ban meghatározott feladatain túlmenően a
képviselő- testülettel, illetőleg annak szerveivel összhangban - a következők.

a) biztosítja a képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését,
b) segíti az örtkormányzati képviselők munkáját,
c) biztosítj a abizottságok jogainak és kotelességeinek érvényesülését,
d) ellátja - az alpolgármester bevonásával - a bizottságok rendszeres tájékoztatását,
e) meghatározza a jegyző feladatait a képviselő-testület működésével összefuggésben,
Í) kapcsolatot tart a település társadalmi és lakossági szerveivel, annak vezetőivel,
g) elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését,
h) rendszeres időközönként fogadóórát tart (Hetente egy alkalommal, csütörtök 8-15 óráig)
i) ápolja az önkormányzathazai és nemzetközi kapcsolatait,
j) aválasztási ciklus végén emléklap átadásával köszöni meg a képviselők munkáját.

(4) A képviseló-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket a 2. melléklet
tarLalmazza.
(5) Halaszthatatlan ügyekben - műkodést és településüzemeltetést akadályoztatő vis maior
helyzetekben - a két tilés közötti időszakban a polgármester jogosult dontést hozni, és a
következő testületi ülésen tájékoztatja a képvi selő -te stületet.
(6) Ha a képviselő-testület két egymást követő alkalommal a - 68. § (2) bekezdés apján - nem
dont ugyanazon ügyben, akkor a polgármester jogosult döntést hozni a következő
ügytípusokban:

a) 500.000,- Ft alatti beszerzések, szolgáltaíások megrendelése,
b) az önko rmány zat alap műkö désének b izto sításához szüksége s esetekben.

16. Alpolgármester

42.§ (1) A képviselő-testület alpolgármestert választhat az Mötv. 74 § (1) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével.
(2) 

^ 
polgármestert tartós akadályoztatása (7 napon túli) esetén alpolgármestér jogai és

kötelezettségei - a polgármester által gyakorolt átruházott jogkorok, kötelezettségvállalás,
utalv ány ozás tekintetében - azono sak.

43.§ (1) A polgármester tartós akadályoztatása esetén teljesíti a polgármestertől
önkormányzati ügyekben kapott megbizatásokat és azo?,ről beszámol.

2 Módosította a 7 l2OI 5.(IY.3 0.) önkormrányzati rendelet
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(2) 
^, 

alpolgármester megbízás alapján kópviseli az önkormányzaíot.
(3) Az alpolgármesteri tisásóg betöltését az Mötv. 75-79.§-ai szabályozzák.

l7. Jegyző

44.§ (1) Ajegyző feladat és hatáskörét azMötv 81 §-a tartalmazza.
(2) A jegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a
műko désével kap cso lat o s igazgatási fel adatokat.

képviselők

(3) A jegyző vagy megbizoítja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén résá venni és ott a
szüksége s táj ékoztatást megadni.
(4) A jegyző va1y megbizottja köteles minden kedden Királyszentistván kozségben
ügyfélfogadást tartani.
(5) Ajegyző minden héten csütörtökön a székhely községben fogadónapot tart.
(ó) A jegyzőt tartós akadályoztatása esetén az általa megbizott (a munkaköri leírásban
rögzítettek szerinti) igazgatási ügyiníéző helyettesíti és e rninőségében a Hivatal dolgozói
kotelesek rendelkezéseit telj esíteni.

45.§ (1) Az önkormányzatok működósével kapcsolatos feladatok ellatásával kapcsolatban a
jegyző.

a) gondoskodik a képviselő-testületek ülósei jegyzőkönyvének elkószítéséről,
b) elkészíti az önkormányzaíi rendelettervezeteket, határozatokat, valamint a napirendi
pontokhoz kapcsolódó elóterj esztéseket,
c) kérdésekre felvilágositást ad.

(2) A jegyző általános feladata a törvényesség, a jogszerűségbinositása, testületi üléseken
kötele s 1 el ezni a jo gszab ály s értő dö nt é s eket.
(3) Vezeti a képviselő-testület hivatalát, a Kózós ÖnkormányzatiHivatalt.
(4) A székhely község polgármesterének egyetértésével nevezi ki, menti fel és jutalmazza a
hivatal dolgozóit a Kirendeltségvezető kivételével, akinél a királyszentistváni polgármester
egyetértésével dont.

18. Litéri Közös Önkormán yzati ELiv ata|a

46.§ (1) Litér-Kirá|yszentistván kozségek képviselő-testületei az igazgatási feladataik
ellátására közös önkormányzati hivatalt alakítanak ki és tartanak fenn Litéri Közös
Önko rmány zati Hiv atal néven.
(2) 

^KOH 
létszámát, illetményal apját a jegyző egyetértésével a képviselő-testületek közösen

határozzákmeg.
(3) A jegyző a KÓH működésének szabályozáséra Szervezeti és MűködésiSzabályzatotkésút. Az
Sz:IvISz{ a jegyző előterjesaése alapján a képviselő-testtiletek hagyjíkjővá.
(4) A KÖH Szervezeti és Működé si Szabályzatánakmelléklete tartalmazza:

a) az igazgatási feladatok megosztását,
b) azokat a feladatokat, amelyek a képviselő-testületek rendelkezése alapján hárulnak a

KÖH-ra,
c) alegyző és a KÖH dolgozói munkakapcsolatát,
d) a KÖH dolgozói munkaköri leírását,
e) a KÖH a helyettesítési és kiadmányozás rendjét,
í) az ngyfélfogadás rendj ét.

(5) A KÖH a polgármesterek, a települési képviselő§ valamint abizottságok tevékenységével
kapcsolatban az alábbi feladatokatlátja el.
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a) közreműködik a kópviselő-testületi úlések napirendi előterjesztésének kidolgozásában,
b) közreműködik a képvi s elő -testületek határ ozatainak végreh qtásáb an,
c) bizto sítj a a képviselő-testületek működésének feltételeit"
d) ellátja a polgármesterek és települési képviselők tevékenységével kapcsolatos ügyviteli
teendőket.

VI.Fejezet
A képviselő-testület működése helyi közügyeket érintő kérdésekben

19. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

47.§ (1) A községi népszavazás és népi kezdeményezés a helyi onkormányzás kivételes
formája, amely a kozség egészét érintő nagy jelentőségű kérdésekben indokolt.
(2) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi
önkormány zati v á|asztáson vál a sáój o go sult.
A helyi népszavazás

a) érvényes, ha a választőpolgárok több mint a fele szavazott, és
b) eredményes, ha a szavazőknak tobb mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott.

(3) Ahelyi népaavazást köteleó kJtuznqhaaáaválasztőpolgarok legalább 25oÁ-akezdeményeúe.

48.§ (1) Népi kezdeményezés űtján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselő-testület hatásköréb e tartozlk.
(2) Népi kezdeményezést a polgármesternél a választőpolgárok legalább 15 Yo-a
kezdeményezése esetén a képviselő-testület köteles megtárgyalni.

20. Lakossági fórumok

49 § (1) A képviselő-testület lakossági örumok szervezésével teremt lehetőséget az
állampolgárok számára a helyi koztigyekben:

a) a fontosabb döntések előkészítése során a véleménynyllvánitásra,
b) a kózvetlen táj éko ztatásr a,

c) a kozérdekű bejelentésre.
(2) Jelentősebb lakossági forumok:

a) a közmeghallgatás,
b) a falugyulés.

21.Közmeghallgatás

50.§ A képviselő-testület a közmeghallgatást az Mötv. 54. §-a alapján hívja össze, és tartja
meg.

22. Falugyűlés

51.§ (1) Falugyűlést a lakosságot érintő döntések előkészítésére, a vógrehajtás
megszervezésére, véleményeik, javaslatuk megismerése érdekében kell tartani.
(2) 

^ 
falugyulést kezdeményezheti a polgármester, a képviselő-testület, a képviselő, a

képvi selő -testület bizotr sága, civil szerve zetek képvi s elő i.
(3) A falugyulés meglartásáról a képviselő-testület határoz.
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VII. Fejezet
A Helyi önkormányzat gazdasági alapjai

23. Az önkormányzat költségvetése

52.§ (1) Az önkormányzat évente meghatározza a gazdasági programját és költségvetésót.
(2) 

^ 
képviselő-testület éves koltségvetését rendeletben at|a§itla neg.

(3) A költségvetés tárgyalása két fordulóban is történhet. Amennyibén két fordulóban történik
a koltségvetés elfogadása, akkor:

a) az első fordulőban számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének
lehetőségeit, meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű
megoldásait. Egyeú.etni kell a felmerült igényeket, meg kell hatáiozni a-szűkségletek
kielégítésének sorrendj ét,
b) a második fordulóban a koltségvetési és áltamhíutartási törvény áttat előírt
r é szletezésb e n ke l l a rend el et tew ezetet tár gy alni.

(4) Litér Község Önkormányzata alaptevékenységének
besorolását az 5. melléklet tartalm azza.3

kormányzati funkciók szerinti

őerco---J
Bencze Éva

jegyző

24. Az önkormán y zat v agy ona

53.§ (1) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető
YagYoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósít ását szolgálják.
(2) 

^ 
kéPviselŐ-testület rendeletben (vagyonrendelet) ál\apitja *"g a törzsvagyo nt és az üzleti

Vagyont.
(3) A törzsvagyon elemei:

a) kizárőlag önkormányzati tulajdonban álló,
vagyontárgyait,

nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű

b) korlátozotan forgalomképes tárgyait, s azokat a feltételeket, amelyek szerint a
vagyontárgyakról rendelkezni lehet.

VII. Fejezet
zárő rendelkezések

54.§ (1) Ezen rende|et2014. október 2L n,W órakor léphatályba.
(2) HatálYát vesái Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és
szervei szervezeti- és működé si szabályzatáről szőtő 712003.(V.29.) Kt rendelete.

":*"=$}{Z*szedlák Attila
polgármester

3 Módosította a I2/20I5.(YI.1.) önkormiányzati rendelet
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