Dunabogdány Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
12/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a
Képviselı-testület és szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról
(Egységes szerkezetben a 7/2012. (V.14.), a 10/2012.
(VII.2.) és a 19/2012. (XII. 11.) módosító rendelettel)

Dunabogdány
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban
Ötv.) 18.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezés
alapján szervezeti és mőködési rendjének
szabályairól a következı rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az önkormányzat elnevezése, székhelye,
mőködési területe, pecsétjei, jogállása

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Dunabogdány Község Önkormányzata.
(2) Az önkormányzat székhelye és levélcíme:
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.
internetes

(4) Az önkormányzat elektronikus levélcíme:
info@dunabogdany.hu
(5) Az önkormányzat mőködési területe:
Dunabogdány Község közigazgatási területe.
(6) Az önkormányzat hivatalos pecsétjei:
a) Dunabogdány Község Önkormányzata,
körbélyegzı, középen a Magyarország címerével
és1
b) Dunabogdány
Község
Polgármestere,
körbélyegzı,
középen
a
Magyarország
2
címerével.
Az önkormányzat jelképei, kitüntetései
1
2

(1) Az önkormányzat Dunabogdány Község
történelmi hagyományai iránti tisztelete jeléül
az alábbi jelképeket határozza meg:
a) Dunabogdány címere;
b) Dunabogdány zászlaja.
(2) Az
Önkormányzat
a
következı
kitüntetéseket határozza meg:
a) Dunabogdány Díszpolgára;
b) Dunabogdány Tiszteletbeli Polgára;
c) Dunabogdány Községért kitüntetı cím.
(3) Az önkormányzat a jelképek és kitüntetések
leírásáról, illetve odaítélésük és használatuk
rendjérıl külön önkormányzati rendeletben
rendelkezik.
Az önkormányzat hazai és nemzetközi
kapcsolatai
3. §

1. §

(3) Az önkormányzat hivatalos
honlapja: www.dunabogdany.hu

2. §

Módosította: 7/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet
Módosította: 19/2012. (XII.11.) önkormányzati rendelet

(1) Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai:
Leutenbach (Németország).
(2) Térségi nemzetközi kapcsolatai: IsterGranum Eurorégió.
(3) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb,
célszerőbb, gazdaságosabb és ésszerőbb
megoldása érdekében társulásokban vesz részt.
A képviselı-testület különösen más települési
képviselı-testületekkel, gazdasági, szolgáltató
szervezetekkel,
közszolgáltatást
nyújtó
intézményekkel alakíthat társulást.
(4) A képviselı-testület feladatai megvalósítása
során számit a lakosság önszervezıdı
közösségeinek közremőködésére is, velük
együttmőködési kapcsolatot tart fenn. Ennek
formái: kölcsönös részvétel a rendezvényeken,
önkormányzati
rendezvényekre
meghívás,
vizsgálatokban való részvételekre felkérés,
vélemény, javaslat kérése.
(5) A hazai és külföldi kiküldetés elrendelésére
és engedélyezésére
a) a képviselı,
b) a bizottság nem képviselı tagja,
c) a jegyzı,
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d) az intézményvezetı, valamint
e) az Önkormányzat hazai vagy nemzetközi
kapcsolataival és programjaival összefüggésbe hozható személy
esetében a polgármester jogosult.
(6) A hazai és külföldi kiküldetés részletes
szabályairól a polgármester és a jegyzı együttes
utasításban rendelkezik.

II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI JOGOK,
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
Az önkormányzat feladat- és hatáskörei
4. §

polgármesterre, a bizottságaira, a helyi
nemzetiségi
önkormányzat
testületére,
törvényben meghatározottak szerint társulására
ruházhatja.
(3) A Képviselı-testület átruházott hatáskör
gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört
visszavonhatja. Átruházott hatáskör tovább nem
ruházható.
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntésrıl
az azt gyakorló szerv a Képviselı-testület
következı rendes ülésén, illetıleg a feladathoz
rendelt határidı lejártát követıen haladéktalanul
köteles írásban tájékoztatást adni.
(5) Az átruházott hatáskörök felsorolását a
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(1)
Közfeladatok
önkéntes
vállalását
megelızıen, illetve annak megszüntetése esetén
a polgármester egyeztetı eljárást folytat.

III. FEJEZET
A KÉPVISELİ-TESTÜLET
ÉS MŐKÖDÉSE

(2) Az egyeztetésbe be kell vonni az illetékes
bizottságot, a jegyzıt és szükség szerint külsı
szakértıt vagy szakértıket.

A Képviselı-testület.
A Képviselı-testület és alakuló ülése

(3) Az önként vállalt feladatok ellátásáról a
Képviselı-testület dönt.
(4) Közfeladat önkéntes vállalását tartalmazó
javaslat csak akkor terjeszthetı a Képviselıtestület elé, ha az tartalmazza a feladat
ellátásához szükséges forrásokat is.
(5) A Képviselı-testület - a község lakosságának
széles körét érintı - önkormányzati ügyben az
adatvédelmi szabályok figyelembevételével
kikérheti a választópolgárok véleményét. A
vélemény akkor tekinthetı hitelesnek, ha a
kérdıív tartalmazza a választópolgár nevét,
lakcímét és aláírását.
A Képviselı-testület és a hatáskörátruházás
5. §
(1) A Képviselı-testület feladat- és hatásköreit
ülésein gyakorolja.
(2) A Képviselı-testület hatásköreit –
figyelemmel az Ötv. 10. § (1) bekezdésére – a

6. §
(1) A Képviselı-testület létszáma 7 fı.
(2) A képviselık esküt tesznek. Az eskü
szövege a következı:
„Én, (eskütevı neve) becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hő leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; képviselıi tisztségembıl eredı
feladataimat Dunabogdány község fejlıdésének
elımozdítása
érdekében
lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevı meggyızıdése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”3
(3) Az alakuló ülésrıl távollévı képviselı a
soron következı testületi ülésen tesz esküt.
(4) A Képviselı-testület az alakuló ülésén
Szavazatszámláló Bizottságot választ.
3

Módosította: 7/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet
2

A Képviselı-testület munkaterve
7. §
(1) A Képviselı-testület a polgármester
elıterjesztése
alapján
munkatervet
(a
továbbiakban: munkaterv) fogad el.
(2) A Képviselı-testület munkáját a munkaterv
alapján végzi.
(3) A
polgármester
a
munkaterv
összeállításához javaslatot kér a
a) képviselıktıl;
b) bizottságoktól;
c) jegyzıtıl;
d) nemzetiségi önkormányzat elnökétıl;
e) önkormányzati intézmények és gazdasági
társaságok vezetıitıl;
f) választókerület országgyőlési képviselıjétıl;
g) az önkormányzat közigazgatási területén
belül mőködı civil szervezetektıl.
(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) a Képviselı-testület rendes üléseinek
tervezett naptári idıpontját és a napirendeket;
b) a napirendi pontok elıterjesztıit;
c) az elıkészítésért felelısök megjelölést;
egyéb szervezési jellegő feladatokat;
d) közmeghallgatás vagy lakossági fórum
esetén annak tárgyát és idıpontját.
(5) A munkatervet meg kell küldeni mindazok
részére, akiktıl a polgármester javaslatot kért a
munkaterv összeállításához, valamint a 28. § (5)
bekezdésének megfelelıen közzé kell tenni.

(3) A Képviselı-testület indokolt esetben
munkatervtıl eltérı idıpontban is összehívható.
(4) Kötelezı rendkívüli ülést összehívni, ha azt
a javasolt napirendi pont és az ok megjelölésével
a polgármester, illetve a polgármesternél
írásban:
a) a képviselık egynegyede kezdeményezi;
b) a Képviselı-testület állandó bizottsága
indítványozza;
c) a nemzetiségiségeket érintı ügyben a
nemzetiségi
önkormányzat
testülete
indítványozza.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott rendkívüli
ülést a polgármester az arra vonatkozó
elıterjesztés átvételét követı tíz napon belül
köteles összehívni.
Az ülés nyilvánossága
9. §
(1) Az ülés – figyelemmel az Ötv. zárt ülés
elrendelésére vonatkozó 12.§ (4) bekezdés a) és
b) pontjaira és (5) bekezdésére – nyilvános, azon
bárki részt vehet és a polgármester, illetıleg a
képviselı indítványára a Képviselı-testület
engedélyével felszólalhat. A Képviselı-testület
vita nélkül, esetenként három percben
engedélyezheti a felszólalást.
(2) A Képviselı-testület üléseirıl a televízió, a
rádió, a sajtó rögzített módon, illetıleg
közvetlenül élı adásban tudósíthat.

A Képviselı-testület ülései

(3) A választópolgárok – a zárt ülés anyaga
kivételével – betekinthetnek a Képviselı-testület
elé kerülı napirendek írásos elıterjesztéseibe.

8. §

Az ülés összehívása

(1) A Képviselı-testület alakuló, rendes és
rendkívüli üléseit az önkormányzat székhelyén
vagy az ülés meghívójában feltüntetett más
helyszínen tartja.

10. §

(2) A Képviselı-testület a munkatervében
meghatározottak szerint rendes ülést tart 18
órától.

(1) A Képviselı-testület ülését a polgármester,
akadályoztatása esetén az alpolgármester,
mindkettejük
akadályoztatása
esetén
a
legidısebb települési képviselı mint korelnök
hívja össze.
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(2) A polgármester a munkaterv, illetıleg az
ahhoz beérkezett elıterjesztések alapján állítja
össze az ülés napirendjének javaslatát.
(3) Az ülésre meg kell hívni:
a) a Képviselı-testület tagjait;
b) a jegyzıt;
c) a nemzetiségi önkormányzat elnökét;
d) az önkormányzati intézmények vezetıit;
e) a könyvvizsgálót, véleményezési jogkörbe
tartozó ügyek tárgyalásakor;
f) akit a polgármester, az elıterjesztı, illetıleg
a jegyzı megjelölt.

napirendi pontok tekintetében, amelyek ıket
érintik.
(9) A polgármester a (8) bekezdésben
meghatározottakon túlmenıen javaslatot tehet a
meghívottak részére a tanácskozási jog
biztosítására, melyrıl a Képviselı-testület
esetenként egyszerő szótöbbséggel határoz.

Az ülés elıkészítése
11. §

(4) A meghívóhoz – mely tartalmazza az ülés
helyét, idıpontját, a javasolt napirendi pontokat,
az elıterjesztık megjelölését, a zárt ülés
jelölését – mellékelni kell – a zárt ülésen
tárgyalandó elıterjesztések, valamint a 12. § (6)
bekezdésében foglalt esetek kivételével - a
napirendi pontok írásos elıterjesztéseit. A (3)
bekezdés
d)-f)
pontjaiban
megnevezett
meghívottak számára kizárólag annak a
napirendi pontnak az elıterjesztését kell
megküldeni, amelyben a meghívott érintett.

Az ülés elıkészítését a polgármester a jegyzı
közremőködésével látja el. Az elıterjesztés
határidıben történı megfelelı elıkészítését, az
egyeztetések elvégzését a jegyzı – ellenjegyzés
útján – ellenırzi és biztosítja az elıterjesztés
törvényességét.

(5) A meghívót és az írásos elıterjesztéseket – a
zárt ülésen tárgyalt elıterjesztések, valamint a
12. § (6) bekezdésben foglalt esetek kivételével úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselık és
tanácskozási joggal meghívottak a rendes ülést
megelızı öt naptári nappal, a rendkívüli ülést
megelızı második napon megkapják.

(1) Elıterjesztésnek minısül a rendelettervezet,
a határozati javaslat, a beszámoló és a
tájékoztató. Az elıterjesztésnek minden olyan
információt tartalmaznia kell, amely a döntéshez
szükséges.

(6) Ha a Képviselı-testület azonnali döntése
szükséges, rendkívüli ülés összehívása történhet
rövid úton (telefonon, telefaxon, illetıleg
személyesen).
(7) Az ülés idıpontját és napirendi pontjait a
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal)
hirdetıtábláján történı kifüggesztés útján, az
ülés meghívójának kézbesítésével egyidejőleg
meg kell hirdetni, illetıleg azt a helyi
közszolgálati hírközlı szervek útján közzé kell
tenni.
(8) A meghívottak közül az ülés valamennyi
napirendi pontja tekintetében tanácskozási jog
illeti meg a jegyzıt, illetıleg a nemzetiségi
önkormányzat elnökét, valamint a (3) bekezdés
d)-f) pontjaiban meghatározott személyeket azon

Az elıterjesztés
12. §

(2) Elıterjesztést
a
polgármester,
az
alpolgármester, a bizottsági elnök, a képviselı
és külön jogszabály felhatalmazása alapján a
jegyzı, valamint az önkormányzati intézmény
vezetıje tehet.
(3) A
Képviselı-testület
ülésére
az
elıterjesztés írásban, különösen indokolt esetben
szóban nyújtható be. A határozati javaslatot
abban az esetben is írásban kell benyújtani,
amennyiben az elıterjesztés szóbeli.
(4) A
Képviselı-testület
elé
kerülı
elıterjesztéseket a jegyzı elızetes törvényességi
ellenırzését követıen, a feladat szerint
hatáskörrel rendelkezı bizottság tárgyalja meg.
(5) A rendes ülés meghívójával kiküldésre
kerülı elıterjesztést a törvényességi vizsgálatot
követıen legkésıbb az ülés idıpontja elıtt nyolc
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naptári nappal kell a polgármesterhez aláírásra,
illetve az elıterjesztı által aláírva eljuttatni.
(6) Az írásos elıterjesztésnek a meghívó
kiküldését követı kézbesítését, illetve a testületi
ülésen történı kiosztását a polgármester
engedélyezi. A testületi ülésen kiosztott
elıterjesztés áttanulmányozásához – szükség
szerint szünet elrendelésével – megfelelı idıt
kell biztosítani.
(7) A zárt ülésen tárgyalt elıterjesztés a zárt
ülés elrendelését követıen kerül kiosztásra a
képviselık részére, melyet a zárt ülés bezárását
követıen vissza kell szolgáltatniuk a
Polgármesteri Hivatalnak.
(8) Az elıterjesztéshez kapcsolódó módosító
javaslatot legkésıbb az érintett elıterjesztés
tárgyalása során a vita lezárásáig lehet
benyújtani a polgármesterhez.
(9) Az elıterjesztés részletes tartalmi és formai
a
jegyzı
utasításban
követelményeirıl
rendelkezik.

(5) Amennyiben a polgármester a javaslatnak
nem ad helyt, akkor a Képviselı-testület vita
nélkül dönt a sürgısség tárgyában.
(6) Rendkívül indokolt esetben – külön
indokolással – a sürgısségi javaslat szóban is
elıterjeszthetı.
A
határozati
javaslatot
egyidejőleg írásban kell benyújtani.

A Képviselı-testület mőködése
Az ülés tanácskozási rendje
Az ülés vezetése
14. §
(1) Az ülés elnöke a polgármester,
akadályoztatása esetén az alpolgármester,
mindkettejük
akadályoztatása
esetén
a
legidısebb települési képviselı mint korelnök.
(2) Az ülést a polgármester nyitja meg, vezeti,
valamint zárja be.
(3) Az ülésen nem tárgyalt napirendi pontok a
következı ülés napirendjére kerülnek.

Sürgısségi javaslat
Az ülés határozatképessége
13. §
15. §
(1) A polgármester, az alpolgármester, a
képviselı, a bizottság, a nemzetiségi
önkormányzat elnöke, illetıleg a jegyzı
javasolhatja a Képviselı-testületnek a napirendi
javaslatba felvett ügyekkel össze nem függı
elıterjesztés sürgıs megtárgyalását (sürgısségi
javaslat).
(2) Sürgısségi indítvánnyal rendeletalkotási
javaslat nem vehetı napirendre.
(3) A sürgısségi javaslatot elıterjesztés
formájában a polgármesternél kell írásban
benyújtani legkésıbb a testületi ülést megelızı
munkanapon tizenkét óráig.
(4) A sürgısségi javaslatnak tartalmaznia kell a
tárgyat, a határozati javaslatot, rövid indokolást,
továbbá az elıterjesztı nevét és aláírását.

(1) A Képviselı-testület akkor határozatképes,
ha az ülésen a települési képviselıknek több
mint a fele jelen van.
(2) Amennyiben az ülés meghirdetett idıpontját
követı
tizenöt
percen
belül
a
határozatképességhez
szükséges
létszámú
képviselı nem jelent meg, akkor az ülést a
polgármester elnapolja és bejelenti az új ülés
idıpontját. Az elnapolt ülés napirendje
tekintetében a 14. § (3) bekezdés rendelkezései
az irányadóak. Az új ülés idıpontjának
meghatározásakor a 10. § (5)–(6) bekezdését
kell irányadónak tekinteni.
(3) Amennyiben az ülés a napirend tárgyalása
közben válik határozatképtelenné, úgy a
határozatképtelenség megállapításától számított
tizenöt perc elteltével a polgármester az ülést
berekeszti. A berekesztett ülés napirendje
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tekintetében a 14. § (3) bekezdés rendelkezéseit
kell alkalmazni.
16. §
(1) Amennyiben a meghirdetett idıpontban a
Képviselı-testület
határozatképességéhez
szükséges számú képviselı megjelent, a
polgármester
megállapítja
a
testület
határozatképességét és megnyitja az ülést.
(2) A polgármester ismerteti a javasolt napirendi
pontokat és a sürgısségi javaslatokat.
(3) A polgármester valamennyi ülésen beszámol
az elızı rendes ülés óta eltelt idıszakban tett
fontosabb intézkedéseirıl, döntéseirıl és a
jelentısebb eseményekrıl.
(4) A polgármester írásban terjeszti a
Képviselı-testület elé a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
A napirend meghatározása
17. §
(1) Az ülés napirendjére a polgármester tesz
javaslatot, melyrıl a testület vita nélkül dönt.

(4) A képviselı, illetıleg az arra feljogosított, a
vita során két alkalommal, szólhat hozzá az
elıterjesztéshez. A hozzászólás ideje az elsı
alkalommal öt, a második alkalommal kettı perc
lehet. Módosító javaslat indokolására a
képviselı egy alkalommal két percben jogosult.
(5) A polgármester engedélyezheti vita közben
személyes megtámadtatás okán a képviselı
kétperces soron kívüli hozzászólását.
(6) Az ülés elnöke nem nyit vitát:
a) a polgármesternek az átruházott hatáskörben
hozott döntésekrıl szóló beszámolója;
b) a bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseirıl szóló beszámolója,
c) tájékoztató,
d) interpelláció,
e) közérdekő kérdések, bejelentések és
javaslatok felett.
(7) Vita megnyitására a (6) bekezdés szerinti
napirendek kapcsán csak akkor kerülhet sor, ha
ügyrendi javaslat alapján a képviselı-testület
egyszerő többséggel megszavazza.
Interpelláció, kérdés
19. §

(2) Az elıterjesztı a napirendi pont tárgyalását
követı szavazás megkezdéséig az elıterjesztését
visszavonhatja.
A napirendek tárgyalása
18. §
(1) A Képviselı-testület az
napirendeket egyenként tárgyalja.

(1) A képviselı napirenden nem szereplı
önkormányzati ügyben ülésenként interpellációt
intézhet
a
polgármesterhez,
az
alpolgármesterhez, valamint a bizottságok
elnökeihez. Az interpellációt írásban kell
benyújtani, legkésıbb a testületi ülés elıtt egy
munkanappal.

elfogadott

(2) Az elıterjesztı az írásos elıterjesztéshez,
legfeljebb tíz percben, tömör szóbeli kiegészítést
tehet.
(3) A vita megkezdése elıtt a hatáskörrel
rendelkezı bizottság elnöke legfeljebb öt
percben ismertetheti a bizottság álláspontját. Ezt
követıen a polgármester megnyitja a vitát,
szólásra kézfeltartással a polgármesternél lehet
jelentkezni. A felszólalásra a jelentkezés
sorrendjében kerül sor.

(2) Az interpellációk megtárgyalására a
nyilvános napirend végén, nyílt ülés keretében
kerül sor.
(3)
Az
elızetesen
írásban
benyújtott
interpellációra adott szóbeli válaszra öt perc áll
rendelkezésre. Interpellációra írásban tizenöt
napon belül kell válaszolni. Az írásbeli választ
minden képviselı részére meg kell küldeni.
(4) A Képviselı-testület az interpellációra adott
szóbeli válasz elfogadásáról vita nélkül dönt.
Írásbeli válasz esetén a döntésre - a szóbeli
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válaszra vonatkozó szabályok alkalmazásával - a
következı testületi ülésen kerül sor.
(5) Amennyiben a Képviselı-testület a választ
nem fogadja el, ideiglenes bizottságot hoz létre
az interpellációval érintett ügy kivizsgálására.
(6) A képviselı az interpellációkat követıen
napirenden nem szereplı ügyéhez egy
alkalommal, legfeljebb két témában kérdést
intézhet
a
polgármesterhez,
az
alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez,
önkormányzati intézmény vezetıjéhez, illetıleg
a jegyzıhöz. A kérdésre tizenöt napon belül
írásban is lehet válaszolni.
Ügyrendi javaslat
20. §
(1) A képviselı a napirend megállapítása,
valamint a napirendek tárgyalása során ügyrendi
javaslatot tehet. Ügyrendi javaslatot valamennyi
képviselı – az Ötv., valamint jelen rendeletben
meghatározott szabályok figyelembevételével –
az
ülés
vezetésével,
a
felszólalások
korlátozásával, a vita lezárásával és a szavazás
módjával
összefüggésben
tehet
a
határozathozatalig.
(2) A javaslat ügyrendi jellegérıl a polgármester
dönt. Az ügyrendi javaslatról a Képviselıtestület vita nélkül határoz.
(3) Lezárt napirendi ponthoz, határozathozatal
közben, illetıleg azt követıen ügyrendi javaslat
nem tehetı.
(4) A vita lezárására irányuló ügyrendi javaslat
elfogadása esetén, a már szólásra jelentkezettek
legfeljebb két-két percben mondhatják el
hozzászólásukat.

(2) Az elnapolt napirendi pontot legkésıbb a
következı munkaterv szerinti rendes testületi
ülésen kell elsı napirendként felvenni.
(3) Korábban tárgyalt napirendi pont esetleges
újratárgyalásának
elıterjesztésérıl
a
polgármester dönt.
A tanácskozás rendjének biztosítása
22. §
(1) A tanácskozás rendjének biztosítása a
polgármester kizárólagos feladata.
(2) A polgármester
a) figyelmezteti a felszólalót, amennyiben az a
megengedett idıkeretet átlépi, illetve eltér a
tárgytól;
b) rendreutasítja azt a felszólalót, aki a
Képviselı-testület
tekintélyét,
valamely
képviselı személyét vagy más személyt sértı
kifejezést használ, illetıleg a szabályzatnak a
tanácskozás rendjére vagy a szavazásra
vonatkozó szabályait megszegi;
c) megvonja a szót, amennyiben az a)-b)
pontban nevezett intézkedései nem vezetnek
eredményre;
d) ismételt rendzavarás esetén a terem
elhagyására kötelezi a rendbontót, képviselı és
tanácskozási
joggal
meghívott
személy
kivételével;
e) az ülést maximum harminc perces idıtartamra
megszakítja, ha olyan rendzavarás történik,
amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné
teszi;
f) az ülést elnapolja, ha az e) pont alatt
megnevezett
intézkedése
nem
vezetett
eredményre.
(3) A polgármesternek a (2) bekezdésben
meghatározott intézkedéseivel kapcsolatban vita
nem nyitható.

A napirend tárgyalásának elnapolása
A vita lezárása
21. §
23. §
(1) A polgármester vagy bármelyik képviselı
javasolhatja az ülés vagy a tárgyalt napirendi
pont tárgyának elnapolását, melyrıl a
Képviselı-testület vita nélkül határoz.

(1) Ha a napirendi ponthoz további hozzászólás
nincs, a polgármester a vitát lezárja.
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24. §

o) a
Képviselı-testület
hatáskörének
átruházása;
p) a település a területével határos másik
megye területéhez történı csatolásának
kezdeményezése;
q) az önkormányzat tulajdonában lévı
ingatlanok
stratégiai
vagyonná
nyilvánításáról,
valamint
a
stratégiai
vagyonkörben lévı ingatlanok értékesítésérıl.

(1) A Képviselı-testület az elıterjesztésrıl
nyílt, név szerinti, illetıleg titkos szavazással
dönt. A nyílt szavazás kézfeltartással történik.

(4) A polgármester az írásban benyújtott
módosító javaslatok esetén logikai sorrendben
teszi fel szavazásra a javaslatot.

(2) A Képviselı-testület határozatait általában
egyszerő szavazattöbbséggel hozza.

(5) Ha a módosító javaslattal az elıterjesztı
egyetért, arról külön szavazást tartani nem kell.

(3) A megválasztott képviselık több mint a
felének az igen szavazata – minısített többség –
szükséges a következı döntésekhez:
a)
rendeletalkotás;
b) a testület szervezetének kialakítása és
mőködésének meghatározása;
c) választás, kinevezés, megbízás és ezek
visszavonása;
d) önkormányzati
társulás
létrehozása,
átalakítása, megszüntetése; társuláshoz,
érdekképviseleti szervhez való csatlakozás
és kilépés;
e) más nemzet önkormányzatával való
együttmőködés, nemzetközi önkormányzati
szervhez történı csatlakozás és kilépés;
f) intézmény
alapítása,
átszervezése,
megszüntetése;
g) a Képviselı-testület tagjának kizárása a
döntéshozatalból;
h) zárt ülés elrendelése;
feloszlásának
i) a
Képviselı-testület
kimondása;
j) kereset benyújtásának kezdeményezése a
polgármester törvénysértı intézkedésének
megszüntetése érdekében;
k) a 2. § (2) bekezdésben foglalt kitüntetések
adományozása;
l) törzsvagyon körébe tartozó tulajdon
forgalomképtelennek nyilvánítása;
m) törzsvagyon korlátozottan forgalomképes
részérıl történı rendelkezés;
n) gazdasági társaság létrehozása, átalakítása,
megszüntetése, gazdasági társaságba történı
belépés;

(6) A szavazás számszerő eredményének
megállapítása után a polgármester ismerteti a
döntést.

(2) A vita lezárása után az elıterjesztınek
lehetısége van a vitában elhangzottak
összefoglalására és a felmerült kérdések
megválaszolására. Ezt követıen a polgármester
elrendeli a szavazást.
A szavazás rendje

Megismételt szavazás
25. §
(1) Amennyiben – az ülésen – az adott napirendi
pont tekintetében a szavazás eredménye vitássá
válik, a jegyzı indítványozhatja a polgármester
felé a döntési javaslat feletti ismételt szavazást.
Az ismételt szavazásra – okának felmerülését
követıen – haladéktalanul kerül sor.
(2) A szavazás eredménye abban az esetben
válhat vitássá, amennyiben:
a) nem volt egyértelmő, illetıleg világos a
döntési javaslat tartalma,
b) az elfogadott döntés elemei ellentmondóak,
illetıleg hiányosak.
(3) Egy alkalommal megismételt szavazást
tarthat a Képviselı-testület abban az esetben is,
amikor
a
tárgyalt
napirendi
pontok
elıterjesztéseiben szereplı döntési javaslat
valamelyike nem kapta meg a szükséges
többséget.
(4) A (3) bekezdés szerinti ismételt szavazást az
elıterjesztı kezdeményezheti, melyrıl a
Képviselı-testület határoz.
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Név szerinti szavazás
26. §
(1) A képviselı – szavazás megkezdése elıtt
elıterjesztett – ügyrendi javaslatára a Képviselıtestület vita nélkül határoz a név szerinti
szavazás elrendelésérıl.
név
szerinti
(2) A
Képviselı-testület
szavazással dönt:
a) saját feloszlatásáról;
b) 10 millió Ft feletti hitelfelvétel esetén;
c) a település jogi státuszát érintı ügyben.
(3) A név szerinti szavazás esetén a jegyzı
ABC sorrendben szólítja a képviselıket, akik
nevük elhangzásakor felállva – „igen”, „nem”,
„tartózkodom” nyilatkozattal – szavaznak.
(4) A jegyzı a nyilatkozatot a névsoron
feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a
szavazás eredményét – a névsorral együtt –
átadja a polgármesternek.
(5) Az eredményt tartalmazó jegyzéket a
polgármester és a jegyzı aláírásával hitelesíti.
Titkos szavazás
27. §
(1) A Képviselı-testület az Ötv. 12. § (4)
bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben
titkos szavazást tarthat, amelyrıl a Képviselıtestület vita nélkül határoz.
(2) A titkos szavazást Szavazatszámláló
Bizottság
választásával,
annak
közremőködésével kell lebonyolítani.
(3) A titkos szavazás borítékba helyezett
szavazólapon, urna igénybevételével történik.
(4) A szavazatszámláló bizottság
a) ismerteti a titkos szavazás módját és
elkészíti a szavazólapokat;
b) összeszámolja a szavazatokat, megállapítja
az érvényes és érvénytelen szavazatok számát;
c) a szavazásról jegyzıkönyvet készít, amely
tartalmazza:
- a szavazás helyét és napját;

- a Szavazatszámláló Bizottság jelenlévı
tagjainak nevét és tisztségét;
- a szavazás során felmerült tényeket;
- a szavazás során tett megállapításait és a hozott
határozatokat, valamint
- a szavazás eredményét;
d) a szavazásról készített jegyzıkönyvet a
Szavazatszámláló Bizottság tagjai aláírják;
e) a szavazás eredményérıl a Szavazat-számláló
Bizottság elnöke jelentést tesz a Képviselıtestületnek.

IV. FEJEZET
A KÉPVISELİ-TESTÜLET DÖNTÉSEI
A rendeletalkotás
28. §
(1)
Önkormányzati
rendelet
alkotását
kezdeményezheti a:
a) polgármester,
b) képviselı,
c) képviselı-testület bizottsága,
d) jegyzı,
e) települési nemzetiségi önkormányzat elnöke.
(2) A rendeletalkotási kezdeményezést a
polgármesternél kell benyújtani, aki a rendelet
tárgya szerint illetékes bizottság és a jegyzı
bevonásával a kezdeményezést, majd az
elıkészített rendelettervezetet a Képviselıtestület elé terjeszti.
(3) A Képviselı-testület a hosszú távú és átfogó
kérdéskörő
rendeletalkotást
megelızıen
szabályozási koncepció elkészítésérıl is dönthet,
ebben az esetben a rendeletalkotás kétfordulós
tárgyalásban történik.
(4) Indokolt esetben a Képviselı-testület döntése
alapján az állampolgárok széles körét érintı
önkormányzati rendelettervezetet közszemlére
kell tenni.
(5) A rendeletet a hivatal hirdetıtábláján való
kifüggesztéssel kell kihirdetni. Amennyiben a
rendelet szövege eltérı rendelkezést nem
tartalmaz, a rendelet kihirdetését követı napon
lép hatályba. A rendeletek egységes szerkezetbe
foglalt szövegét a kihirdetést követı egy héten
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belül meg kell jelentetni az önkormányzat
hivatalos honlapján.
(6) Az önkormányzati rendeletek nyilvántartása,
a rendeletek évenkénti hatályosulásának
felülvizsgálata és hozzáférhetıségük biztosítása
a jegyzı feladata.
(7) A Képviselı-testület által alkotott rendeletek
jelölése a rendelet megalkotójának teljes
megjelölését:
„Dunabogdány
Község
Önkormányzata Képviselı-testületének”, a
rendelet sorszámát és kihirdetésének idejét: .../...
(a rendelet sorszáma/évszám), valamint (...) –
ben a kihirdetés hónapja és napja, az
„önkormányzati rendelete” kifejezést, és a
rendelet címének megjelölését foglalja magában
(rövidítése: a rendelet sorszáma, kihirdetésének
ideje, „önkormányzati rendelet” kifejezést
foglalja magában).
A határozat
29. §
(1) A Képviselı-testület a feladat és
hatáskörébe tartozó – jogszabályalkotást nem
igénylı – ügyekben határozattal dönt.
(2) A határozat jelölése a naptári éven
belül.../.... (sorszám/év) (….) (a hónap római
számmal, a nap arab számmal való jelölése)
folyamatos sorszámmal történik (rövidítése:
önk. határozat). A határozatban meg kell jelölni
a végrehajtás határidejét és felelısét.
(3) A jegyzı a határozatokról betőrendes és
határidıs nyilvántartást vezet.
(4) A határozatokba történı betekintés rendjét –
a jogszabályi elıírások keretein belül – a jegyzı
határozza meg.
(5) A hozott határozatokról jegyzıkönyvi
kivonat készül, melynek hitelességét a jegyzı
igazolja.
(6) A
képviselı-testület
jegyzıkönyvi
rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt:
a) napirend elfogadásáról,
b) ügyrendi kérdésekrıl,
c) név szerinti szavazás elrendelésérıl,

d) tájékoztatók elfogadásáról.

A jegyzıkönyv
30. §
(1) A Képviselı-testület ülésérıl írásos
jegyzıkönyv
készül.
A
jegyzıkönyv
elkészítésérıl, megırzésérıl és évenkénti
beköttetésérıl a jegyzı gondoskodik. A
jegyzıkönyv megtekinthetı a hivatalban,
valamint a könyvtárban.
(2) A jegyzıkönyv az ülés helyét és idejét, a
megjelent képviselık és meghívottak nevét, a
tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás
lényegét, a szavazás számszerő eredményét és a
hozott döntéseket tartalmazza.
(3) A jegyzıkönyv mellékletét képezi:
a) a meghívó;
b) az írásos elıterjesztés, rendkívüli ülés
összehívására vonatkozó indítvány, a sürgısségi
javaslat, szóbeli elıterjesztésnél a határozati
javaslat;
c) a jelenléti ív;
d) a titkos szavazásról készült jegyzıkönyv és
jelentés;
e) a név szerinti szavazásról készült hitelesített
névsor;
f) az elfogadott önkormányzati rendelet hiteles
szövege.
(4) A
Képviselı-testület
ülésének
a
jegyzıkönyvét a polgármester és a jegyzı írja
alá.
(5) A zárt ülésrıl külön kétpéldányos
jegyzıkönyv készül, melybe a jegyzı által
készített titokköri jegyzékben meghatározott
személyek jogosultak betekinteni.
(6) A jegyzıkönyv – az (5) bekezdésben foglalt
kivétellel – nyilvános, bárki számára
megtekinthetı
az
(1)
bekezdésben
meghatározottak szerint.
(7) A jegyzıkönyvbe történı betekintés rendjét a
jegyzı határozza meg.
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IV. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI KÉPVISELİ, A
BIZOTTSÁGOK
A települési képviselı

a) Pénzügyi,
Településfejlesztési
és
Környezetvédelmi Bizottság;
b) Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság;
c) Vagyonnyilatkozatokat Kezelı és Ellenırzı
Bizottság.

31. §
(1) A képviselı kötelessége:
a) tevékenyen részt venni a Képviselı-testület
és bizottságai munkájában, ellátni a Képviselıtestület által meghatározott feladatot,
b) írásban vagy szóban elızetesen bejelenteni,
ha a testület vagy bizottság ülésén nem tud részt
venni,
c) az önkormányzat és a hivatal mőködési
rendjét érintı titokköri szabályokat megtartani,
d) kapcsolatot
tartani
a
település
állampolgáraival, illetıleg a községben mőködı
különbözı önszervezıdı közösségekkel,
e) a
vele
szemben
felmerült
összeférhetetlenségi okot a napirend vitája elıtt,
illetve azt megelızıen bejelenteni,
f) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá
teszi a közéleti tevékenységre, a választók
bizalmára.
(2) Képviselıcsoport alakításához legalább
három képviselı szükséges. A képviselıcsoport
mőködési szabályait maga határozza meg.
(3) A képviselıcsoport megalakítását a
polgármesternek írásban be kell jelenteni. A
bejelentésnek
tartalmaznia
kell
a
képviselıcsoport nevét, a képviselıcsoporthoz
és
a
tartozó
települési
képviselık
képviselıcsoport vezetıjének a nevét.
(4) A képviselı a munkájának gyakorlásához
szükséges iratokba a hivatal munkatrendjéhez
igazodóan a jegyzıvel elızetesen egyeztetett
idıben tekinthet be.
A Képviselı-testület bizottságai
Állandó bizottságok
32. §
(1) A Képviselı-testület az önkormányzati
hatáskörök
gyakorlására,
közszolgáltatási
feladatok ellátására állandó bizottságokat hoz
létre.

(3) A bizottságok az alábbi önkormányzati
feladat- és hatáskörrel rendelkeznek:
a)
Pénzügyi,
Településfejlesztési
és
Környezetvédelmi Bizottság:
Költségvetéssel, költségvetési koncepcióval,
beszámolóval, helyi adókkal, a gazdálkodás
ellenırzésével
kapcsolatos
feladatok;
alapítványokkal,
egyesületekkel
való
kapcsolattartás, gazdálkodásuk ellenırzése; az
önkormányzati vagyongazdálkodás hatékony
mőködtetése, ellenırzi az önkormányzat cég- és
ingatlanvagyon
felhasználását
és
az
önkormányzati
tulajdonú
ingatlanokkal
kapcsolatos
vagyonkezelıi
tevékenységet
(elidegenítés, bérbeadás, megterhelés).
Hatósági ármegállapítások ügye, térségi
fejlesztési
programmal,
területfejlesztési
koncepcióval,
közüzemi
tevékenységgel,
szabályozási tervvel, infrastruktúrával, közszolgáltatással, községfejlesztéssel, tervezéssel,
közmőfejlesztési és úthálózat fejlesztéssel,
településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok.
Környezetvédelmi programmal, környezetvédelmi,
természetvédelmi
ügyekkel
kapcsolatos feladatok.
b) Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság:
Szociális, gyámügyi, egészségügyi, gyermekvédelmi feladatok, egészségügyi és szociális
elıirányzat
felhasználásának
ellenırzése,
egészségügyi
alapellátás,
szociális
és
gyermekvédelmi ellátórendszer ellenırzése,
lakásépítési és lakásvásárlási helyi támogatások
véleményezése és képviselı-testületi döntésre
való elıkészítése, szociális és gyermekvédelmi
törvénybıl származó feladatok felügyelete,
szociális témakört érintı pályázatok felügyelete.
A szociális és gyermekvédelmi intézmények
szakmai programjának, szervezeti és mőködési
szabályzatának, beszámolójának véleményezése.
Oktatási és ifjúsági ügyek, a vonatkozó
intézményekkel kapcsolatos feladatok, szakmai
ellenırzés.

(2) Állandó bizottságok:
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Az oktatási, a közmővelıdési, a közgyőjteményi
intézmények, valamint a könyvtár szervezeti és
mőködési szabályzatának, éves munkatervének
és beszámolójának véleményezése, az alapító
okirat, az éves költségvetés és a vezetıi
kinevezés véleményezése; kulturális elıirányzat
ellenırzése, sportegyesületi tevékenységgel, a
községi ünnepségekkel, rendezvényekkel és a
község kulturális emlékeinek megırzésével
kapcsolatos feladatok.
c) Vagyonnyilatkozatokat Kezelı és Ellenırzı
Bizottság: a polgármester és a képviselık
vagyonnyilatkozatának kezelése, ellenırzése.
(4) A Képviselı-testület állandó bizottságai
tagjainak száma háromtól hét fıig terjed,
bizottságonkénti és név szerinti felsorolásukat
külön határozat állapítja meg.
(5) A Képviselı-testület bizottságai elıkészítı,
véleményezı,
javaslattevı,
ellenırzési
feladatokat ellátó – a testület által átruházott
hatáskörben, önkormányzati ügyekben döntési
jogkörrel rendelkezı – egymással egyenrangú
viszonyban álló, választott testületi szervek.

(2) A bizottsági ülés idıpontjáról, helyérıl és
napirendjérıl
a
polgármestert,
az
alpolgármestert valamint a jegyzıt három
munkanappal korábban értesíteni kell. A
bizottság ülésének idıpontját, helyét a hivatal
hirdetıtábláján közzé kell tenni.
(3) A bizottság ülését össze kell hívni, ha ezt a
polgármester, illetıleg a bizottsági tagok
egynegyede indítványozza.
(4) A bizottságok elnökei megállapodhatnak
valamely téma együttes ülés keretében történı
megtárgyalásáról. A bizottságok együttes ülést
vagy
a
tartanak
a
Képviselı-testület
polgármester felkérésére. Az együttes ülésen
határozataikat önállóan hozzák meg.
(5) Bizottságok
hatáskör-összeütközése
tárgyában a Képviselı-testület a következı
rendes ülésén dönt.
(6) A bizottsági ülést az elnök vezeti, a
bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság
elnöke, akadályoztatása esetén helyettese.

(6) A bizottságok mőködési költségeirıl a
Képviselı-testület
éves
költségvetésében
gondoskodik.

(7) A bizottság jogosult külsı szakértıt
megbízni, díjazására a 32. § (6) bekezdés
rendelkezései az irányadóak.

(7) A bizottságok mőködésének adminisztratív
feltételeit a jegyzı a hivatal útján biztosítja. A
bizottságok üléseire a meghívót az elnök – a
hivatal útján – küldi ki.

(8) A bizottsági ülésrıl a
jegyzıkönyvet kell készíteni.
az elnök és a jegyzı írja alá.
tizenöt napon belül meg
polgármesternek.

(8) A bizottságok a munkájukat éves munkaterv
alapján végzik. A bizottságok munkatervüket a
Képviselı-testület munkaterve alapján készítik
el, melyrıl a Képviselı-testületet minden év elsı
rendes ülésén tájékoztatják.
(9) A bizottság belsı mőködési rendjét – az Ötv.
és jelen rendelet rendelkezéseinek korlátai
között – maga határozza meg.
33. §
(1) A bizottság elnöke megválasztásával
egyidejőleg
gondoskodik
akadályoztatása
esetére helyettesének kijelölésérıl.

30. § szerinti
A jegyzıkönyvet
A jegyzıkönyvet
kell küldeni a

(9) A Bizottság a Képviselı-testület által
átruházott hatáskör gyakorlása során határozattal
dönt.
(10) Bizottsági tag visszahívását bármely
képviselı kezdeményezheti, errıl a Képviselıtestület minısített többségi szavazattal határoz.
(11) A bizottság mőködésére – figyelemmel az
Ötv. 22-27. §-aiban foglaltakra – e rendeletnek a
Képviselı-testület
mőködésére
vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
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Ideiglenes bizottság
34. §
(1) A
Képviselı-testület
meghatározott
önkormányzati ügy vitelére, kivizsgálására
ideiglenes bizottságot választhat.
(2) Az ideiglenes bizottság a meghatározott
feladat
elvégzésérıl
szóló
beszámoló
elfogadásával vagy meghatározott idı elteltével
szőnik meg.
(3) Az ideiglenes bizottság mőködésére az
állandó bizottságok mőködésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni. Létszámát a
Képviselı-testület esetenként határozza meg. Az
ideiglenes bizottságnak nem képviselı tagja is
lehet.
(4) Az ideiglenes bizottság létrehozatalakor
dönteni kell annak költségkeretérıl is.

a) képviseli az önkormányzatot;
b) összehívja és vezeti a testületi üléseket;
c) szervezi a településfejlesztést és a
közszolgáltatásokat;
d) biztosítja
a
demokratikus
helyi
hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését;
e) ellátja a Képviselı-testület által rá átruházott
feladatokat;
f) segíti a képviselık munkáját,
g) rendelkezik a költségvetés általános tartalék
20 %-ának felhasználásáról;
h) megállapodást köthet 1 millió Ft értékhatárig
vagyonügyletekben,
kivéve
az
ingatlan
értékesítést;
i) egyetértése szükséges a jegyzı munkáltatói
jogkörben hozandó alábbi döntéseihez:
- kinevezés,
- vezetıi megbízás és annak visszavonása,
- felmentés, jutalmazás.

A Polgármester

(6) A
polgármesternek
a
bizottságok
mőködésével összefüggı feladatai különösen:
a) bizottsági álláspontok összehangolására –
szükség esetén – munkaértekezletet hívhat
össze;
b) felfüggesztheti a bizottságok önkormányzati
érdekkel ellentétes határozatait, amelyrıl a
Képviselı-testület a következı testületi ülésen
határoz.

35. §

Az Alpolgármester

(1) A polgármester megválasztását követıen a
Képviselı-testület elıtt esküt tesz. A
polgármester tisztségét fıállásban látja el.

36. §

V. FEJEZET
A POLGÁRMESTER, AZ
ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZİ

(2) A polgármester
testületnek.

tagja

a

Képviselı-

(3) A polgármester Képviselı-testület által
átruházott feladat- és hatásköreirıl a jegyzı
nyilvántartást vezet.

(1) A Képviselı-testület saját tagjai sorából, a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, a
polgármester munkájának segítésére egy
alpolgármestert választ. Az alpolgármester
társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét.
(2) A polgármester határozza
alpolgármester feladatait.

meg

az

(4) A polgármester pecsétje körbélyegzı,
kerületén feliratozással: Dunabogdány Község
Polgármestere – középen a Magyarország
címerével.4

(3) Az alpolgármesterre egyebekben irányadóak
a polgármesterre vonatkozó szabályok.

(5) A polgármesternek a Képviselı-testület
mőködésével kapcsolatos feladatai különösen:

37. §

4

Módosította: 19/2012. (XII.11.) önkormányzati rendelet

A Jegyzı

(1) A Képviselı-testület – pályázat alapján – a
jogszabályban
megállapított
képesítési
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követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki.
A kinevezés határozatlan idıre szól.

Polgármesteri
Hivatal
Magyarország címerével.7

(2) A jegyzı államigazgatási feladat- és
hatásköreit jogszabályok alapján látja el, az
államigazgatási feladat- és hatásköri jegyzék
figyelembevételével.

(4) A hivatal ellátja a jogszabályban
meghatározott közigazgatási feladatokat.

(3) A
jegyzınek
a
Képviselı-testület
mőködésével kapcsolatos feladatai:
a) törvényességi szempontból megvizsgálja a
Képviselı-testület és szervei elé döntésre kerülı
elıterjesztéseket;
b) ellátja a hivatal útján a Képviselı-testület és
szervei mőködésével, szervezési és ügyviteli
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat;
c) biztosítja a Képviselı-testület és szerveinek
döntés elıkészítési feladatait;
d) szükség szerint tájékoztatja a Képviselıtestületet és szerveit az önkormányzatokat érintı
új jogszabályokról;
e) ellátja a helyi rendeletalkotás során a
törvényességi feladatokat.

–

középen

a

(5) A hivatal hétfıi napokon 7.30 órától 18.00
óráig, keddi, szerdai és csütörtöki napokon 7.30
órától 16.00 óráig, valamint pénteken 7.30 órától
13.00 óráig tartó munkarendben mőködik.
(6) A hivatal hétfıi napokon 13.00 órától 18.00
óráig, szerdai napokon 8.00 órától 12.00 óráig és
13.00 órától 16.00 óráig, illetıleg pénteken 8.00
órától 12.00 óráig tart ügyfélfogadást.

VII. FEJEZET
LAKOSSÁGI FÓRUMOK,
KÖZMEGHALLGATÁS
39. §

(6) A jegyzı pecsétje körbélyegzı, kerületén
feliratozással: Dunabogdány Község Jegyzıje,
középen a Magyarország címerével.5

(1) A Képviselı-testület a választópolgárokkal
kialakított megfelelı kapcsolat érdekében,
valamint
a
választópolgároknak
az
önkormányzati munkába való bekapcsolódása
céljából
lakossági
fórumot,
illetıleg
közmeghallgatást tart, melynek célja a lakosság
közvetlen tájékoztatása, a fontos önkormányzati
döntések elıtt a lakossági vélemények
javaslatok
megismerése,
a
közérdekő
meghallgatása.

VI. FEJEZET
A HIVATAL

(2) A Képviselı-testület munkaterv szerint,
évente
legalább
egy
alkalommal
tart
közmeghallgatást.

(4) A jegyzı vezeti a hivatalt.
(5) A Képviselı-testület a (3) bekezdés b) és c)
pontjaiban foglalt önkormányzati feladatok
ellátása során a jegyzıt utasíthatja.

38. §
(1) A
Képviselı-testület
megnevezése:
Dunabogdány
Polgármesteri Hivatala.6

hivatalának
Község

(2) A hivatal székhelye: 2023 Dunabogdány,
Kossuth L. u. 76.
(3)
A
hivatal
pecsétje:
körbélyegzı,
kerületén feliratozással: Dunabogdány Község
5
6

Módosította: 19/2012. (XII.11.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet

(3) A
közmeghallgatás
napirendjét
a
meghirdetés
idıpontjának
és
helyének
megjelölésével együtt a hivatal hirdetıtábláján
és a könyvtárban, a közmeghallgatás napját
megelızıen legalább tizenöt nappal közzé kell
tenni. A hirdetményben fel kell hívni a lakosság
figyelmét arra, hogy a közmeghallgatással,
illetıleg annak napirendjével kapcsolatosan
kérdéseiket elızetesen eljuttathatják a hivatalba.
A közmeghallgatás idıpontjáról és tervezett
napirendjérıl a médiát is tájékoztatni kell.

7

Módosította: 19/2012. (XII.11.) önkormányzati rendelet
14

(4) A
közmeghallgatáson
elhangzott
hozzászólásokra, javaslatokra lehetıleg azonnal
válaszolni kell. Amennyiben ez nem lehetséges,
a meg nem válaszolt kérdést és javaslatot az
illetékes
bizottságnak,
polgármesternek,
Polgármesteri Hivatalnak meg kell vizsgálni, és
15 napon belül választ kell adnia a kérdést
feltevınek. A válaszról a soron következı
képviselı-testületi ülésen tájékoztatást kell adni.
Közérdekő ügyben tett kérdésekre harminc
napon belül kell választ adni.

a) a nemzetiségi önkormányzat részére a
testületi
mőködés
feltételeit
akként
biztosítja,
hogy a testületi
ülések
igazodó
ingyenes
idıpontjához
helyiséghasználat a Polgármesteri Hivatal
épületében, valamint a Dunabogdány,
Kossuth L. u. 93. szám alatt biztosított külön
megállapodás alapján,
b) a Polgármesteri Hivatalon keresztül ellátja
a testületi mőködéssel és a nemzetiségi
önkormányzat
mőködésével,
gazdálkodásával
kapcsolatos
egyéb
felmerülı adminisztratív teendıket,
c) viseli az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott
helyiséghasználat
során
felmerülı alapvetı közüzemi (víz, főtés,
elektromos áram) költségeket.8

(5) A közmeghallgatásról jegyzıkönyv készül a
30. § rendelkezéseire figyelemmel.

VIII. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KAPCSOLATA

40. §

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott
helyiséget az Önkormányzat használatra alkalmas állapotban, alapvetı ingóságokkal együtt
biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat
részére.9

(1) Az
önkormányzat
a
nemzetiségi
önkormányzat jogainak gyakorlásához a
jogszabályi keretek között nyújt segítséget.
(2) A nemzetiségi önkormányzat erre irányuló
kezdeményezését a Képviselı-testület köteles a
következı rendes ülésen napirendre tőzni. Ha a
döntés az önkormányzat más szervének
hatáskörébe tartozik, akkor az a kezdeményezés
benyújtásától számított harminc napon belül
köteles az ügyben döntést hozni.
(3) A
Képviselı-testület
a
nemzetiségi
önkormányzat egyetértésével köteles megalkotni
minden olyan helyi rendeletét, amely a helyi
közoktatás, a helyi tömegkommunikáció, a helyi
hagyományápolás és a helyi kultúra körében a
nemzetiségi lakosságot e minıségében érinti.
Az erre vonatkozó elıterjesztést a testületi ülést
megelızı harminc nappal kell megküldeni a
nemzetiségi önkormányzatnak.
(4) A nemzetiségi önkormányzat megnevezését,
tagjainak jegyzékét külön határozat állapítja
meg.
(5) Az Önkormányzat – figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló törvény szabályaira –

VIII. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI
ALAPJAI, KÖLTSÉGVETÉSE,
VAGYONA, AZ ELLENİRZÉS
A Képviselı-testület gazdasági programja
41. §
(1) A Képviselı-testület az alakuló ülést
követıen hat hónapon belül megválasztásának
idıtartamára, a polgármester elıterjesztése
alapján gazdasági programot fogad el.
(2) A polgármester a gazdasági program
elkészítéséhez javaslatot a bizottságoktól, a
képviselıktıl, a jegyzıtıl, az önkormányzati
intézmények vezetıitıl kér.
(3) A gazdasági program tartalmazza:
a) a település helyzetét, a településfejlesztés
fıbb céljait, elképzeléseit és feladatait;

8
9

Módosította: 10/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet
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b) a település lakosságának ellátása érdekében
a közszolgáltatások szervezésének módját,
feladatait, fejlesztésének céljait és elképzeléseit;
c) az
önkormányzat
gazdasági
alapját,
vagyonának
gyarapítását,
hasznosításának
módját,
bevételeinek
növelését
célzó
intézkedéseket;
d) a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
továbbá
a
más
önkormányzatokkal,
szervezetekkel és régiókkal való együttmőködés
fı irányait, kapcsolatainak fejlesztését
Az önkormányzat gazdasági alapjai,
költségvetése
42. §10
A költségvetést az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet alapján kell összeállítani.
Az önkormányzat vagyona
43. §
A
Képviselı-testület
az
önkormányzat
tulajdonában lévı vagyonról, vagyoni értékő
jogokról, a vagyonhasznosítás módjáról,
valamint az önkormányzat vállalkozásaival
összefüggı elıírásokról külön önkormányzati
rendeletet alkot.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
45. §
(1) A Képviselı-testület a helyi népszavazásról
és népi kezdeményezésrıl külön önkormányzati
rendelet alkot.
(2) Az állandó
tisztségviselıinek
állapítja meg.

bizottságok tagjainak és
névsorát külön határozat

(3) A rendelet mellékletei a következık:
1. számú melléklet: Átruházott hatáskörök
felsorolása
2. számú melléklet: Szakfeladatrend11
(4) A rendelet függelékei a következık:
1. számú függelék: A Képviselı-testület
tagjainak felsorolása
2. számú függelék: Dunabogdány Község
Önkormányzata állandó bizottságai tagjainak
jegyzéke
3. számú függelék: Az Önkormányzat gazdasági
programja
4. számú függelék: Dunabogdány Díszpolgára
kitüntetésben részesültek felsorolása
5. számú függelék: A Polgármesteri Hivatal
Ügyrendje
(5) E rendelet a kihirdetését követı napon lép
hatályba.

A gazdálkodás ellenırzése
44. §
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat
gazdálkodásával
kapcsolatos
ellenırzı
tevékenységet jogszabályokban meghatározott
szervek, a polgármester, a jegyzı és a Pénzügyi,
Településfejlesztési
és
Környezetvédelmi
Bizottság útján látja el.

(6) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a
10/2006. (XI.7.) önk. sz. rendelet, valamint a
10/2010. (XI.2.) önk. sz. rendelet hatályát veszti.

Dunabogdány, 2011. május 9.

(2) Az önkormányzati intézmények pénzügyi
ellenırzését az önkormányzat a hivatal útján
látja el.

10

Módosította: 7/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet

Pályi Gyula
polgármester

11

Dr. Németh József
jegyzı

Módosította: 7/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet
16

A rendeletet
kihirdettem.

2011.

május

31.

napján

Dr. Németh József
jegyzı
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1. számú melléklet
Átruházott hatáskörök felsorolása

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatásköre
- lakásfenntartási támogatás megállapítása
- ápolási díj megállapítása
- beiskolázási segély megállapítása
- rendszeres szociális segély megállapítása
- idıskorúak járuléka megállapítása
- lakáscélú támogatás megállapítása
- Bursa Hungarica támogatás megállapítása

Polgármester hatásköre
- átmeneti segély megállapítása
- temetési segély megállapítása
- behajtási engedély kiadása
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2. melléklet12
a Képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
12/2011. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Dunabogdány Község Önkormányzata – szakfeladatrend
1.)
KSH statisztikai számjel:
PIR szám: (törzsszám):
Adószám:
ÁHTI azonosító:
Pénzforgalmi számla:

15730985-8411-321-13
730985
15730985-2-13
740571
11742087-15393685

2.) Ellátandó alaptevékenységek:
360000
370000
381103
412000
421100
429900
521012
522001
562913
562917
581400
680001
680002
681000
811000
813000
841133
841154
841191
841192
841383
841402
841403
841901
841902
841906
841907
842155
842421
842541
854314
862101
862102
862231
12

Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz győjtés, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes begyőjtése, szállítása, átrakása
Lakó- és nem lakóépület építése
Út, autópálya építése
Egyéb m.n.s. építés
Polgári védelmi védıeszközök tárolása, kezelése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Építményüzemeltetés
Zöldterület-kezelés
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések
Finanszírozási mőveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek
Szociális öszötndíjak
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

Módosította: 19/2012. (XII.11.) önkormányzati rendelet

862240
862301
869041
869052
881090
882116
882129
882117
882122
882123
882124
882203
889967
890301
890302
890441
890442
890504
890506
910501
910502
931102
931201
931301
932911
960302

Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
Fogorvosi alapellátás
Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás
Település-egészségügyi feladatok
Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
Ápolási díj méltányossági alapon
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Köztemetés
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Civil szervezetek mőködési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása
Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás
Köztemetı-fenntartás és mőködtetés
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