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Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében, a 15. § (1) bekezdésében, a 16. § (2) 
bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, a 22. § (3) bekezdésében, a 31. § - ában, a 34. § (1) 
bekezdésében, a 35. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Monostorpályi Község Önkormányzata 
Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról a következőket rendeli el:  
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. §  (1) Az önkormányzat megnevezése: Monostorpályi Község Önkormányzata 
(2) Az önkormányzat székhelye, címe: 4275, Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1.  
(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Monostorpályi Község 

Önkormányzatának Képviselő - Testülete. 
(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Monostorpályi Község közigazgatási területe. 
(5) A település fontosabb adatait az 1. melléklet tartalmazza.  

 
2. §  Az önkormányzat jelképeit, azok használatának rendjét és ezen rendelet megnevezését a 

Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.  
 
3. §  Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és 

adományozására külön rendeletet alkot.  
 

2. Részletes rendelkezések, a Képviselő-Testület feladat- és hatáskörei   
 

2.1 Önszerveződő közösségek támogatása 
 

4.§  (1) Az önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek 
tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. 
(2) Az (1) bekezdésben leírtak érvényre juttatása érdekében a 2. mellékletben meghatározott 
önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a 
Képviselő - Testület és bizottságai ülésein. 

 
2.2 Az önkormányzati feladatok ellátása 

 
5.§  Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő - Testületet illetik meg. A Képviselő - 

Testületet a polgármester képviseli. 
 
6. §  (1)  Az önkormányzati feladatokat a Képviselő - Testület és szervei látják el. 

(2)  A Képviselő - Testület szervei: 
a) polgármester; 
b) Képviselő - Testület bizottságai;  



c) Képviselő - Testület hivatala.  
 
7. §  Az önkormányzati feladat- és hatáskörök főszabályként a Képviselő - Testületet illetik meg. 
 
8. §  (1)  A Képviselő - Testület egyes hatásköreit átruházhatja: 

a) a polgármesterre; 
b) bizottságaira; 
c) társulásra - törvényben meghatározottak szerint. 

 
(2)  A Képviselő - Testület:  

a) az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, 
b) a hatáskörgyakorlás jogát visszavonhatja. 

(3)  A Képviselő - Testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók át.  
 
9.§  A Képviselő - Testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából 

önkormányzati intézményt, más szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. 
 
10. §   (1)  A Képviselő - Testület hatásköréből nem ruházható át az Ötv. 10.§ (1) bekezdésében    

foglaltak.  
(2)  Az (1) bekezdésen kívül a Képviselő - Testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az 
alapilletmény meghatározása; 
b) helyi közügy megoldásának vállalása, illetve arról történő lemondás; 
c) minden évben a költségvetési rendeletben szabályozza a meghatározott értékhatár 
feletti hitelfelvételt  
d) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése. 

 
11. §  A képviselő-testület – rendeletével – a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást, 

intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény 
szerint társulására ruházhatja.  

 
3. A Képviselő-Testületi ülések részletes szabályai  

 
3.1 A képviselő-testület működése 

 
12. §  (1)  A Képviselő - Testület rendes ülést tart és rendkívüli ülést tarthat.  

(2)  Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartani, az azonnali döntések  
meghozatalára rendkívüli üléseket lehet tartani.  

 
3.2 A képviselő-testületi ülések összehívása és vezetése  

 
13. §  (1)  A Képviselő - Testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti. 

(2)  A polgármester távolléte, akadályoztatása esetében az alpolgármester gondoskodik a 
képviselőtestület összehívásáról, és a polgármester távollétében vezeti az ülést. A 
polgármester és az alpolgármester akadályoztatása esetén a korelnök gondoskodik a 
Képviselő - Testület összehívásáról és vezeti a képviselő-testület ülését. 

(3)  A Képviselő - Testület ülését - főszabályként – az Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/c. 
szám alatt található épületbe kell összehívni, lehetőség szerint csütörtöki napokon 14 
órai kezdettel.  

(4) A Képviselő - Testület rendkívüli ülését össze kell hívni: 
a) a települési képviselők egynegyedének indítványára, vagy  
b) a képviselő-testület bizottságának az indítványára, vagy  



c) azokban az esetekben, mikor az ülés összehívására a munkatervben meghatározott 
rendes üléseken kívül egyéb okokból szükség van.  
d) azokban az esetekben, ha a Képviselő - Testület eseti határozattal rendelkezik 
rendkívüli ülés megtartásáról.  
 
A c) pontban említett összehívás szükségességét az összehívásra jogosult személy saját 
maga dönti el.  

 
14. §  (1)  Képviselő - Testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével  

történik.  
(2)  A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét,  
b) az ülés időpontját, 
c) a tervezett napirendeket, 
d) a napirendek előadóit, 
e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését. 

(3)  A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket azzal, hogy az (5) bekezdés c) és d) 
pontjába szerint nevezetteknek – kivéve az egyébként tanácskozási joggal 
rendelkezőket – valamint az alkalmilag meghívottaknak akkor kell az előterjesztést 
megküldeni, ha a tárgyalt napirendi pontban érdemben érintettek.  

(4)  A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 5 nappal ki 
kell küldeni.  

(5)  A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni: 
a) képviselőknek,  
b) jegyzőnek, 
c) tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek képviselőinek,  
d) nem állandó meghívottaknak, azaz  

da) az előterjesztőknek, vagy  
db) akiket az ülés összehívója megjelöl. 

 
14.§  (1)  A Képviselő - Testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan  

írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történhet. 
(2)  Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi rendkívüli ülésének összehívására: 

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, vagy  
b) egyéb szóbeli meghívással. 
A b) pont esetében lehetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz 
történő eljuttattatását. 

 
15. §  (1)  A Képviselő - Testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt. 

(2)  A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi 
pontjához kapcsolódóan 
a) a jegyzőt; 
b) az illetékes országgyűlési képviselőt;  
c) könyvvizsgálót.  

(3)  Az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a 
meghívottak közül: 
a) az önkormányzat intézményeinek vezetőit, illetve azt, 
b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg. 

 
16. §  (1)  A Képviselő - Testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. 

(2)  A tájékoztatás lehetséges formái: 
a) a meghívó kifüggesztése a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára;  



b) videófelvétel készítése az ülésről, a készült dokumentumot archiválva azt az 
érdeklődők részére levetített tájékoztatásként;  

c) a település honlapján;  
d) a helyi újságban.  

 
3.3 A képviselő-testület ülésének vezetése 

 
17. §  A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok az alábbiak:  

a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása, jegyzőkönyv-hitelesítő 
választása, 

b) napirend előterjesztése, elfogadtatása, 
c) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése, 
d) napirendenként: 

1. vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó 
2. megadása, 
3. a vita összefoglalása, 
4. az indítványok szavazásra való feltevése, 
5. határozati javaslatok szavaztatása, 
6. a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen, 
7. a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése, 

e) a rend fenntartása, ügyrendi kérdések szavazásra bocsátásása és a szavazás eredményének 
kihirdetése, 

f) időszerű kérdésekről tájékoztatás, tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb 
önkormányzati döntésekről, az ülés bezárása.  

 
3.4 A határozatképesség megállapítása 

 
18. §  (1)  A Képviselő - Testület tagjainak választáskori létszáma: 7 fő. 

(2)  A Képviselő - Testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább – a 
megválasztott képviselők több mint a fele, azaz 4 fő jelen van. 

(3)  Ha a (2) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés 
határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 3 munkanapon belül ugyanazon 
napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. 

 
3.5 Jegyzőkönyv-hitelesítő választása 

 
19. §  Jegyzőkönyv-hitelesítő (továbbiakban: hitelesítő) kijelölése nem kötelező. A hitelesítő 

választására indítványt a Képviselő-Testület bármely tagja a napirend elfogadása előtt tehet. 
A hitelesítő csak Képviselő - Testületi tagja lehet. Maximum 2 fő hitelesítőt lehet választani. 
A hitelesítő feladata az elkészült jegyzőkönyv aláírással történő hitelesítése. 

 
3.6 Napirendi javaslat előterjesztése és elfogadtatása 

 
20.§  (1)  A polgármester előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselők javaslatot tehetnek a  

napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, javasolt napirendi 
pontok törlésére.  

(2) A napirend elfogadásáról a testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül  
dönt. 

 
3.7 Az ülés jellegének megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése 

 
21.§  (1)  A Képviselő - Testület ülése nyilvános. 
 



(2) A polgármester döntése alapján hozzászólási jogot adhat a  Képviselő - Testület ülésén 
megjelent személynek. A döntésében meghatározhatja a hozzászólás maximális 
időtartamát.  

(3) Hozzászólási jog nem adható azokban az esetekben, melyeknél zárt ülés rendelhető el. 
A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a hozzászólási jog megadása előtt 
a képviselőtestület ülését viselkedésével ne zavarja. A hozzászólási jog megvonható, 
ha az érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet. Zárt ülés esetén 
egyéb személy nem szólhat hozzá a tárgyalt napirendhez. 

 
22.§  (1)  A Képviselő - Testület zárt ülést tart, illetve rendelhet el az Ötv. 12.§ (4) bekezdésében  

foglalt esetekben.  
(2)  A zárt ülés elrendeléséről az (1) bekezdésben foglalt esetekben szavazni nem kell. A 

testületi ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a 
zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra. A Képviselő - Testület határozattal dönt a zárt 
ülés elrendeléséről az Ötv. 12.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt esetekben. 

 
3.8 Napirendek tárgyalása - vitától a döntéshozatalig 

 
23.§  (1)  A Képviselő - Testület ülésén az alábbi felszólalásokra kerülhet sor: 

a) napirend előtti felszólalás 
b) napirendhez kapcsolódó felszólalás 
c) felszólalás ügyrendi kérdésekben 
d) kérdés 
e) állampolgári jogon történő hozzászólás 
f) felvilágosítás kérés 

(2)  Egy napirendi ponton belül egy képviselő, meghívott, vagy megjelent személy csak egy  
alkalommal szólhat hozzá a napirendi ponthoz. Az ülést vezető dönt, hogy az (1)  
bekezdés szerinti felszólalásokhoz kinek ad szót.  

 
3.8.1 Napirend előtti felszólalás  

 
24.§  (1)  A Képviselő - Testületi ülést összehívó az írásbeli meghívóban javasolt napirendekben  

nem szereplő, a község egészét érintő jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügyben 
a napirendi pontok tárgyalása előtt – a felszólalás tárgyát és okát megjelölve – 
bármelyik képviselőtestületi tag engedélyt kérhet a napirend előtti felszólalásra az ülés 
vezetőjétől. Napirend előtti felszólalás kérdésében – amelynek időtartama összesen 
maximum 2 perc lehet – az ülés vezetője dönt. 

(2)  Amennyiben az ülést vezető szerint a megjelölt tárgy nem minősül rendkívüli ügynek 
és ezért a napirenden kívüli felszólalás lehetőségét megtagadja, a képviselő igényéről a 
Képviselő – Testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(3)  A napirend előtti felszólalás tartamáról vita nem nyitható, azonban a felszólalással 
érintett 2 perc időtartamban viszontválaszra jogosult. 

(4)  Napirend előtti felszólalás iránti kérelem benyújtására rendes ülés tartása esetén van 
lehetőség. 

 
25.§   (1)  A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az  

előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult. 
(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új  

információkat kell tartalmaznia. 
 
 
 
 



3.8.2 Napirendhez kapcsolódó felszólalás 
 
26.§  A felszólalás tárgyában érintett bizottságok elnökeinek, a képviselőknek a jelentkezés 

sorrendjében, a tanácskozási joggal megjelenteknek az általa megállapított sorrendben az ülést 
vezető adhatja meg a szót.  

 
3.8.3 Felszólalás ügyrendi kérdésben 

 
27.§  (1)  Ügyrendi javaslat a Képviselő - Testület ülésének vezetésével, rendjével összefüggő, a  

tárgyalt napirendi pont tartalmát érdemben nem érintő döntést igénylő eljárási kérdésre 
vonatkozó javaslat. 

(2)  Az ügyrendi javaslatok felett a Képviselő - Testület vita nélkül határoz egyszerű  
szótöbbséggel. 

(3)  A tárgyalt napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben a Képviselő - Testület egy 
alkalommal kérhetnek szót 1 perc időtartamban. 

 
3.8.4 Kérdés 

 
28.§  (1)  Kérdésnek minősül minden olyan intézkedést igénylő kérdés vagy vélemény- 

nyilvánítás, amelyet a Képviselő - Testület tagjai a polgármesterhez, a bizottsági 
elnökhöz és a jegyzőhöz intéznek önkormányzati feladatkörükhöz tartozó ügyben. 

(2)  A kérdést az ülést megelőző 5 nappal a polgármesternél írásban kell benyújtani, aki  
gondoskodik a kérdésnek a címzetthez való eljuttatásáról. A kérdésnek tartalmaznia 
kell a képviselő nevét, a kérdés tárgyát és címzettjét. 

(3)  A Képviselő - Testület ülésén az ülést vezető lehetőséget adhat a kérdés szóban történő 
előadására is. A kérdés előadásának időtartama legfeljebb 5 perc, az arra adott válasz 
legfeljebb 5 perc lehet. A viszontválasz időtartama 5 perc. Ha a kérdésre, válaszra, 
valamint a viszontválaszra az időtartam nem elegendő, úgy a Képviselő-Testület erről 
egyszerű többséggel dönt.  

(4)  A kérdésre adott válasz elfogadásáról a kérdező nyilatkozik. A válasz el nem fogadása 
esetén a Képviselő - Testület egyszerű többséggel vita nélkül határoz. 

(5)  Ha a kérdésre adott választ a Képviselő - Testület nem fogadja el, további vizsgálat és 
javaslattétel céljából a kérdést az általa kijelölt bizottság elé utalja. A bizottság elé a 
kérdést megválaszoló terjeszti az anyagot. A bizottság ülésére a kérdezőt meg kell 
hívni. A bizottság válaszát a következő rendes ülésen terjeszti elő. 

(6)  Ismételt el nem fogadás esetén a polgármester javaslatára a Képviselő - Testület dönt a 
kérdező által feltett kérdés lezárásának módjáról. A kérdező részéről előkészítést 
igénylő esetekben a kérdésre a választ írásban kell megadni az ülést követő 15 napon 
belül. Visszautasítottnak kell tekinteni a kérdést, amelynek megtárgyalásánál a kérdező 
nincs jelen és a megtárgyalás elnapolását sem kérte. Egyazon kérdésben újabb 
kérdésnek nincs helye. A kérdés azonosságáról – két esetén – a Képviselő - Testület 
vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 

 
3.8.5 Felvilágosítás kérés 

 
29. §   (1)  Felvilágosítás kérésnek minősül az olyan napirendhez nem tartozó, intézkedést nem  

igénylő önkormányzati ügyben felteendő kérdés, amelyet a Képviselő - Testület tagjai a 
polgármesterhez, a bizottsági elnökökhöz és a jegyzőhöz intézhetnek önkormányzati 
ügyben. 

(2)  A képviselő a felvilágosítás kérést a nyílt Képviselő - Testületi ülés napirendjének  
megtárgyalása után kérheti, melyre a válasz az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül 
írásban, érdemben kell megadni. 

(3) A felvilágosítás kérés felvetésére legfeljebb 2 perc, megválaszolására legfeljebb 3 perc,  



viszontválaszra 1 perc áll rendelkezésre. 
 

3.8.6 Állampolgári jogon történő hozzászólás 
 
30. §   (1)  A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező állampolgárnak az ülést vezető adhatja  

meg a szót, legfeljebb 3 perc időtartamra. 
(2) 3 percen túli felszólalás engedélyezéséről a Képviselő - Testület egyszerű többséggel,  

vita nélkül dönt. 
 

4. A képviselő – testület működésével kapcsolatos szabályok  
 

4.1 A Képviselő-Testület döntései  
 

31. §  (1)  A Képviselő - Testület döntéseit (határozat, rendelet) általában nyílt szavazással,  
kézfelemeléssel hozza. Szavazás lehetséges formái: igen, nem. A képviselők 
tartózkodással csak személyes érdekeltségük bejelentését követően szavazhatnak.  

(2)  A Képviselő - Testület a jelenlévő képviselők egynegyedének indítványára név szerinti  
szavazást rendelhet el. 

(3)  A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt 
személy szerint szólít és a képviselő által adott választ a névsorban rögzíti.  A szavazás 
végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. 

 
32. §  (1)  A Képviselő - Testület titkos szavazást tarthat. A titkos szavazásról a Képviselő –  

Testület esetenként dönt. A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként 
megválasztott bizottság gondoskodik. 

(2)  A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít. Ezt a 
jegyzőkönyvet csatolni kell a Képviselő - Testületi ülés jegyzőkönyvéhez. 

 
4.2 Rendbírság  

 
33. §  (1)  A Képviselő-Testület  bármely tagjának javaslatára, vita nélküli minősített többséggel  

hozott határozata alapján rendbírsággal sújthatja azt a tagját, aki - az adott ülésen több 
mint két alkalommal engedély nélkül túllépte a részére biztosított időkeretet,  
- a Képviselő-Testület ülésén ismételten másokat sértő, illetve a testülethez méltatlan, 
nem illő kifejezést használ, magatartást tanúsít, - a napirendtől ismételt figyelmeztetés 
ellenére eltér.  

(2)  A rendbírság összege alkalmanként 5.000 Ft.  
(3)  A rendbírság megfizetésével a rendbírsággal sújtott képviselő ezen határozat 

meghozatalától számított 10 napon belül köteles befizetni az önkormányzat 
költségvetés elszámolási számlájára. Amennyiben határidőben nem teszi meg, úgy az a 
tiszteletdíjából egy összegben levonandó.   

(4)  A polgármester bármikor tárgyalási szünetet rendelhet el, amelynek az időtartamát is 
megállapítja.  

 
4.3 Előterjesztés  

 
34. §  (1)  Előterjesztésnek minősül a Képviselő - Testület ülésén ismertetett, az ülés  

napirendjéhez kapcsolódó: tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a 
határozat javaslat az indoklással. 

(2)  A Képviselő - Testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a 
meghívóval együtt meg kell küldeni az érintetteknek. 



(3)  Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a Képviselő - Testület 
egyszerű szótöbbséggel elfogadta. Az ülésen napján, illetve az ülésen a képviselők 
rendelkezésére bocsátott írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni. 

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

(5)  Az előterjesztés benyújtására jogosultak az alábbiak:  
a) polgármester;  
b) alpolgármester; 
c) önkormányzati képviselők; 
d) bizottsági elnökök; 
e) jegyző.  

 
35. §  Az előterjesztések tartalmi elemei az alábbiak:  

a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása;   
b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott Képviselő - Testületi döntések;  
c) végrehajtásával kapcsolatos információk;  
d) a téma ismertetése;  
e) a jogszabályi háttér bemutatása;  
f) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban;  
g) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok 

következményeinek ismertetése;  
h) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt 

hatás bemutatása;  
i) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt;  
j) határozati javaslat, illetve határozati javaslatok. 

 
36. §  (1)  Az írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia. 

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

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

(4)  A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie a 35. § - ban 
előírt követelményeknek. 

 
4.4 Határozat  

 
37. §   (1)  A határozati javaslat az írásos, illetve a szóbeli előterjesztésben vagy a polgármester  

által a vita összefoglalása után megfogalmazott javaslat. 
(2)  A határozati javaslat részei az alábbi:  

a) a határozat szövege;  
b) végrehajtást igénylő döntéseknél a határozat végrehajtásáért felelős személyek   
titulusa, vagy neve, továbbá a határozat végrehajtásának időpontja.  

(3)  A Képviselő - Testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: 
a) a napirend meghatározásáról;  
b) az ügyrendi kérdésekről;  
c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a kérdésre adott válasz elfogadásáról. 

 
38. §   (1)  A Képviselő - Testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti  

megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy 
megnevezését. 

(2)  A Képviselő - Testület hatósági határozataira – az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel – a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. évi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 



 
39. §  (1)  A Képviselő - Testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi  

sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a 
határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel). 

(2)  A határozatok jelölése a következő formában történik: 
Monostorpályi község Önkormányzata Képviselő-Testületének …/… . (… . … .) számú 
határozata. 

(3)  A jegyző gondoskodik a Képviselő - Testületi határozatok nyilvántartásáról. A 
határozat nyilvántartás tartalmazza: 
a) sorszám szerint növekvő sorrendben a határozat számát 
b) tárgyát 
c) határidejét 
d) a végrehajtásért felelős megnevezését 

 
40. §   (1)  A Képviselő - Testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok   

rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására 
önkormányzati rendeletet alkot. 

(2) Önkormányzati rendelet alkotását a képviselő, a tárgy szerint illetékes bizottság, és a 
jegyző írásban kezdeményezheti a polgármesternél. 

(3)  Önkormányzati rendeletalkotás esetén a képviselőt-testület a beterjesztett javaslat felett  
általános és részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó indítványról a Képviselő - 
Testület vita nélkül dönt. 

(4)  A rendelet-tervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 
(5)  Az önkormányzati rendeletet a Képviselő - Testület hivatalos lapjában, valamint a   

helyben szokásos módon ki kell hirdetni. 
(6)  Helyben szokásos módnak minősül: 

a) önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára, a Polgármesteri Hivatalban történő  
     kihelyezés;  
b) könyvtárban történő kihelyezés;  
c) helyi sajtóban való közzététel.  

 
41. §   (1)  A Képviselő - Testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi  

sorszámmal kell ellátni.  
(2)  A jegyző gondoskodik a Képviselő - Testület rendeleteinek nyilvántartásáról. A  

rendelet-nyilvántartás tartalmazza a rendelet megnevezését és számát sorszám szerint.  
(3)  A Képviselő - Testület évenként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek  

hatályosságát. 
(4)  A jegyző gondoskodik a módosított Képviselő - Testületi rendeletek egységes  

szerkezetbe történő foglalásáról. 
 
42. §   Zárt ülés esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben (érintett  

vagy szakértő) vannak jelen. 
 
43. §  (1)  A tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni az alábbiakat:  

a) a napirend tárgyát, 
b) az előterjesztőt vagy előterjesztőket, 
c) előadókat, 
d) hozzászólókat. 

(2)  A tárgyalt napirendeknél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
A Képviselő - Testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által 
elmondottakat szó szerint jegyzőkönyvbe venni. 

(3)  A Képviselő - Testület a döntéseit a polgármester által megfogalmazott javaslatról való  



szavazással hozza. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy hányan szavaztak igennel, 
hányan nemmel, illetve tartózkodással. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
Képviselő - Testület által hozott döntést.  

  (4)  A határozat és rövidebb rendelet esetében a jegyzőkönyv szövegébe beépítve,  
terjedelmesebb rendeletek esetében a jegyzőkönyv mellékleteként. 

(5)  A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: 
a) a meghívót, 
b) a jelenléti ívet, 
c) az írásos előterjesztéseket, 
d) a jegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet, illetve 
e) a képviselők kérése alapján: 
f) a képviselői indítványokat, 
g) a képviselői hozzászólásokat, 
h) a képviselői interpellációkat. 

(6)  A jegyzőnek kell gondoskodnia a hivatalban, és a jegyzőkönyv 1 példányának a  
könyvtárban történő kihelyezésével. 

 
5. A képviselők  

 
44. §  (1)  A települési képviselők járandóságait az önkormányzat Képviselő - Testülete külön  

rendeletben határozza meg. 
(2)  A képviselők képzéséről, továbbképzéséről – feladataik eredményes ellátása érdekében  

– a Képviselő - Testület gondoskodik. 
(3)  A képviselő egyes feladatok elvégzésére a Képviselő-Testület döntése alapján  

képviselheti az önkormányzatot. A képviselők a lakosokkal való kapcsolattartás 
hatékonyabb formában történő elvégzése érdekében a település utcáit felosszák egymás 
között, melyet részletesen az 1. függelék tartalmaz.  

 
5.1 A Képviselő - Testület bizottságai 

 
5.1.1 A bizottságok létrehozása 

 
45. §  (1)  A Képviselő – Testület bizottságokat hozhat létre az alábbiak szerint:  

a) állandó bizottság;  
b) ideiglenes bizottság. 

(2)  A bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással. 
(3)  A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell  

választani. Elnökhelyettes választható. Ennek hiányában – az elnök akadályoztatása  
esetén a bizottság legidősebb képviselő tagja vezeti a bizottság ülését.  

(4)  A bizottságba beválaszthatja bizottsági tagként a feladatköre szerinti területen: 
a) szolgáltatást nyújtó legjelentősebb szervezet képviselőjét, 
b) legjelentősebb társadalmi szervezet küldöttjét, 
c) a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt. 

(5)  A Képviselő - Testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően  
köteles esküt tenni a Képviselő - Testület előtt, az eskü letételéig nem gyakorolhatja 
jogait.  

(6)  A bizottság nem képviselő tagjára is a képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi  
szabályok vonatkoznak. A bizottságok külsős tagjai vagyonnyilatkozatot kötelesek 
tenni.  

 
5.1.2 A bizottságok működése 

 
46. §  (1)  A bizottság szükség szerint ülésezik. 



(2)  A bizottsági üléseket: 
a) az elnök hívja össze, de 
b) a polgármester indítványára is össze kell hívni. 

(3)  Az üléseket a bizottság elnöke vezeti. Távolléte esetén bármely képviselő bizottsági tag  
vezetheti az ülést és írhatja alá a jegyzőkönyvet.  

(4)  A bizottság ülése nyilvános, a zárt ülésre vonatkozó szabályok a Képviselő - Testületi  
zárt ülésekre vonatkozó szabályokkal egyeznek meg. 

(5)  A bizottság a döntéseit egyszerű és minősített többséggel hozza az Ötv. szerint.  
(6)  A bizottság határozatképességére, határozathozatalára, és működésére a Képviselő –  

Testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke 
írja alá. A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Képviselő - Testület hivatala 
látja el. 

 
5.1.3 A bizottság feladatai 

 
47. §   A bizottság az alábbi feladatokat látja el: 

a) feladatkörében előkészíti a Képviselő - Testület döntéseit,  
b) szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását, 
c) benyújtja az előterjesztéseket, 
d) az előterjesztésekhez állásfoglalást készít, 
e) gyakorolja a testület által rá átruházott hatósági hatáskört, 
f) feladatkörében ellenőrzi a Képviselő - Testület hivatalának a Képviselő - Testület 

döntéseinek előkészítésére, valamint végrehajtására irányuló munkáját, 
g) ha a hivatal tevékenységében a Képviselő - Testület álláspontjától, céljaitól való 

eltérést, az önkormányzati érdek sérelmet, vagy a szükséges intézkedés 
elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. 

 
Az állandó bizottságok feladatait a 3. melléklet tartalmazza.  

 
5.1.4 A Képviselő - Testület és a polgármester bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai 

 
48. §   A Képviselő - Testület bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai az alábbiak:  

a) meghatározza bizottsági szervezetét és megválasztja bizottságait, 
b) meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be a 

képviselőtestületnek, 
c) meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyek a bizottság állásfoglalásával 

nyújthatók be a Képviselő - Testülethez, 
d) döntési jogot adhat bizottságainak, 
e) a bizottság által hozott döntést felülvizsgálhatja, 
f) önkormányzati rendeletében hatósági hatáskört állapíthat meg a bizottságnak, 
g) határoz a polgármester által felfüggesztett bizottsági döntések tárgyában (a 

felfüggesztést követő ülésen). 
 

5.1.5 A testület állandó bizottságai 
 
49. §   (1)  A Képviselő - Testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az alábbi  

állandó bizottságokat hozza létre: Pénzügyi Bizottság.   
(2)  Az (1) bekezdésben felsorolt bizottság létszámát és a bizottsági tagok nevét, valamint a 

megválasztott polgármester és a képviselők nevét a 4. melléklet tartalmazza. 
 

5.1.6 A testület ideiglenes bizottságai 
 
50. §  (1)  A Képviselő - Testület az ideiglenes bizottságot: 



a) meghatározott időre vagy 
b) meghatározott feladat elvégzésére 
hozhatja létre. 

(2)  Az ideiglenes bizottság a meghatározott idő vagy a meghatározott feladat elvégzését 
követően automatikusan megszűnik. 

(3)  A Képviselő - Testület az ideiglenes bizottság létrehozásakor: 
a) dönt a bizottság elnevezéséről, 
b) rendelkezik a bizottság személyi összetételéről, elnökéről, tagjairól.  
c) határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá 
azokat, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a Képviselő - Testülethez, 
d) határozza meg a bizottságok feladatát. 

(4) Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell –  
értelemszerűen – alkalmazni. 

 
6. A polgármester, az alpolgármester, a jegyző 

 
6.1 A polgármester 

 
51. §  A polgármester illetményének emelését a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő - Testület 

állapítja meg. 
 
52. §  (1)  A polgármester önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a  

képviselőtestület hivatalának közreműködésével látja el. 
(2)  A polgármester a Képviselő - Testület döntései szerint és saját önkormányzati  

jogkörében irányítja a hivatalt. 
(3) A polgármester egyéb feladatai: 

a) segíti a Képviselő - Testület tagjainak testületi, illetve bizottsági munkáját;   
b) meghatározza a jegyző Képviselő - Testületi tevékenységével kapcsolatos 

feladatait; 
c) képviseli az önkormányzatot; 
d) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb 

szervezetekkel; 
e) fogadó órát tart, melynek időpontját az 5. melléklet tartalmazza; 
f) nyilatkozik a sajtónak. 

 
6.2 Az alpolgármester  

 
53. §  A Képviselő - Testület egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, részére 

tiszteletdíjat állapíthat meg.  
 

6.3 A jegyző  
 

54. §   A jegyző egyéb feladatai különösen: 
a) tájékoztatást nyújt a Képviselő - Testületnek a hatáskörét érintő jogszabályokról;  
b) tájékoztatja a Képviselő - Testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről;  
c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről;  
d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, határozatok érintettekkel való 

megismertetését. 
 

7. A Képviselő - Testület hivatala 
 
55. §   (1)  A Képviselő - Testület a polgármester előterjesztése alapján meghatározza a  



(polgármesteri hivatal: továbbiakban: hivatal) belső szervezeti tagozódását, munka-, és 
ügyfélfogadásának rendjét. 

(2)  A polgármester előterjesztését a jegyző javaslatának figyelembe vételével teszi meg. 
  (3)  A hivatal a jegyző által elkészített ügyrend szerint működik, amely részletezi a hivatal  

feladatait és a belső munkamegosztást. 
(4)  A hivatal ügyrendjét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

 
 

8. A lakossággal való kapcsolati formák, lakossági fórumok, 
a közmeghallgatás 

 
56. §   (1)  A közmeghallgatás kihirdetésére a Képviselő - Testület rendes ülése összehívására  

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
(2)  A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt  

szervezetek képviselői közérdekű kérdést vethetnek fel és javaslatot tehetnek. 
 

57. §   (1)  A Képviselő - Testület az alábbiak szerint határozza meg azokat a fórumokat, amelyek  
a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések 
előkészítésébe való bevonását szolgálják: 
a) falugyűlés, 
b) községpolitikai fórum, 

(2)  A fórumok állásfoglalásáról tájékoztatni kell a Képviselő - Testületet. 
 

9. A Képviselő - Testület gazdasági programja, gazdálkodás szabályai, vagyonnyilatkozat  
 

9.1 Gazdasági program  
 

58. §   (1)  Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. 
(2)  A gazdasági programot a Képviselő - Testület megbízatásának időtartamára kell  

elkészíteni.  
(3)  A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 

célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a 
kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által 
nyújtandó kötelező és önként feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

(4)  A gazdasági program tartalmazza különösen a következőket: 
a) a fejlesztési elképzeléseket; 
b) a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését; 
c) a településfejlesztési politika célkitűzéseit; 
d) az adó politika célkitűzéseit;  
e) az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldásokat.  
(5)  Ha a gazdasági program egy választási ciklus idejére szól a Képviselő - Testület a 

gazdasági programot az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. A 
gazdasági program tervezetének elkészítéséről és a Képviselő - Testület elé 
terjesztéséről a polgármester gondoskodik. 

(6)  A Képviselő - Testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján  
működik. 

 
9.2 Gazdálkodás szabályai  

59. §  Az önkormányzat gazdálkodását a jegyző által készített, a polgármester által jóváhagyott  
pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok alapján végzi. 

 



9.3 Vagyonnyilatkozat 
60. §  (1)  A Képviselő - Testület bizottságának nem képviselő tagja is vagyonnyilatkozat tételre  

köteles. 
(2)  A vagyonnyilatkozatot a Pénzügyi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. 

 
10. Záró rendelkezések 

61. §  (1)  Az önkormányzat költségvetési szerveinek felsorolását a 7. melléklet tartalmazza. 
(2)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(3)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Monostorpályi 
Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2005. (IX. 22.) 
önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 18/2006. (X.24.) önkormányzati 
rendelet, a 11/2010. (X. 13.) önkormányzati rendelet, az 5/2010. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet, valamint a Monostorpályi Község Önkormányzata Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 9/2005. (IX. 22.) önkormányzati rendeletét módosító, 
az önkormányzat és intézményei működését érintő rendeletek módosításáról, hatályon 
kívül helyezéséről szóló 11/2007. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 1. § - 7. § -ai, 
valamint  az önkormányzat és intézményei működését érintő rendeletek módosításáról, 
hatályon kívül helyezéséről szóló 19/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, 
továbbá az önkormányzat és intézményei működését érintő rendeletek módosításáról, 
hatályon kívül helyezéséről szóló 23/2006. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a.  

Szabó József  
polgármester  

 
Juhász Péter  
Mb.jegyző  

 
E rendeletet 2010. december 15. napján kihirdettem.  
 

  

 
Juhász Péter  
Mb.jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet a 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  

 
 

A település fontosabb adatai 
 

Természeti adottságok 
A falu Hajdú-Bihar megye dél-keleti részén helyezkedik el, Debrecentől 23 km-re, a 4809-es közút 
mentén. Északon Debrecen, keleten Létavértes, délen Pocsaj, nyugaton Hosszúpályi határolja. A 
község 80 százalékban a Nyírséghez tartozik. 
A terület mai felszíni képe a földtörténet negyedkorában alakult ki. Legelterjedtebb talajtani 
képződmény a futóhomok. Az egykori lefolyástalan, vízzel borított területek legjellemzőbb 
képződménye a kotu, amely szerves anyagoknak humuszos iszappal történő keveredése. Ilyen talaj az 
un. Tejfeles-dűlőben, a Ligeten, a Csonkás-dűlőben található. Iszapos agyag talajféleség a Keserűkút 
dűlőben van. Az uralkodó talajtípus mellett kisebb foltokban rozsdabarna erdő-, réti-, illetve 
mezőgazdasági talajok is előfordulnak.A falu határában emelkedik a Bónis-hegy, amely egyben a 
község legmagasabb pontja: 138 m. 
A falu viszonylagosan kis területe ellenére változatos természeti adottságokkal rendelkezik. 
Növényzete a Nyírségi flórajáráshoz tartozik és a Tiszántúli flórajárás jellemzőit hordozza. A 
természeti örökség értékes része a település határában lévő, az Erdős pusztákkal határos részen 
található hat hektáros védett feketefenyves erdő. 
Mezőgazdaságát tekintve, a gabonafélék termesztése a legjellemzőbb, de számottevő a zeller-, 
dohány-, zöldség-, és a szőlőtermesztés. 

Látványosságok 
A természeti látványosságok közül különösen a hat hektáros védett feketefenyves erdő érdemel 
említést, melynek területén értékes és ritka lágyszárú növényfajok, valamint gazdag rovarállomány is 
fellelhetők. A Hortobágyi Nemzeti Park minősítése alapján 300 ha természetileg védett terület is 
található. 
A falu határában néhány éve termálvizes kútra bukkantak, erre alapozva a tervek között szerepel a 
gyógy-turizmus beindítása. 
Néhány jellemző növény-, és állatfaj: 

Növények: agár kosbor, pusztai csenkesz, borjúpázsit, kék perje, sárga nőszirom, enyves 
mécsvirág, fehér erdei szellőrózsa, magyar kökörcsin, stb. 
Madarak: gyurgyalag, füsti és parti fecske, búbos vöcsök, bíbic, fehér gólya, szürke gém, stb. 
Emlősök: róka, mezei nyúl, őz, görény, stb. 
A terület rovarvilága is értékes és számottevő. Pl. termesz hangyaboly, (csíkgáti tölgyes) 

A kirándulni vágyó természetet szerető ember a község északi részén megtalálja azt, amire vágyik,- a 
csendet, ős-természetet, ritka növény és állatvilágot. 
  
Műemlékek 
A község legjellemzőbb műemlék jellegű épülete, a három építményből álló, több emeletes 
gabonatárolónak használt un. „tubus” magtár . Az egyedi műemlék együttest alkotó három 
terményszárító 1826-ban épült. A magtár épületekből kettő tubus alakú, galambdúc formájú, a 
harmadik fekvő, háromszintes épület. A tubus alakú magtárakba csigaköteles megoldással - 
lóvontatással - zsákokban juttatták fel a gabonát. Sajátos, eltolt szintű szellőzőrendszere kereszthuzat 
technológiájú. A gabona kivételekor az egész takarmánymennyiség megmozdul. A fekvő épületet 
termés-kiadásra és szárításra használták. A régi öregek futarának, lisztcserélőnek is hívták. Ezek az 
épületek szerves részei voltak egy uradalmi udvarnak, ahol szerfás dohányhodályok voltak még ezen 
kívül. Az önkormányzat 1992-ben megvásárolta az épületegyüttest és az Országos Műemléki 
Hivatallal közösen felújította. A tervek között szerepel egy Helytörténeti Múzeum kialakítása. 
A tubus mellett megtekinthető a XVIII. századi, református templom, amely fakazettás mennyezetével 
ritka építészeti különlegesség. Kertjében ritka fafajták is megtalálhatók. A jelenlegi templom a régi 



Pál rendi apátok XII. századi, kéttornyú temploma helyén épült. Az ásatások folyamán megtalálták a 
régi templom maradványait. 
A Bethlen u. 2. sz. alatti lakóház /tájház/ mint a régi építészet emléke szintén védett. Az épületben 
találhatók a falusi életet bemutató használati tárgyak. 
 
 
. 



2. melléklet a 13/2010. (XII. 15.)önkormányzati rendelethez  
 

Tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek 
 
 
 
 
 

A Képviselő-Testület az alábbi önszerveződő közösségek részére biztosít tanácskozási 
jogot a Képviselő-Testületi ülésen:  
1. Monostorpályi Polgárőr és Kulturális Egyesület  
2. Rozmaring Néptánc Egyesület  
3. Monostorpályi Sportegyesület  
4. Együtt Monostorpályiért Közhasznú Egyesület 
5. Monostropályiért Közalapítvány  
6. Horgászegyesület  

 
  



3. melléklet a  13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK FELADATAI:  
Pénzügyi Bizottság 

 
A  bizottság véleményével nyújthatók be az alábbi témájú előterjesztések: 

 
- Az önkormányzat költségvetési koncepciója 

 
- Az önkormányzat és intézményei éves költségvetési rendelete 

 
- Az önkormányzat éves gazdálkodásáról készült zárszámadás 

 
- Féléves, háromnegyedéves beszámoló 

 
- Az önkormányzat hitelfelvételére irányuló előterjesztés 

 
-  Adómértéket és egyéb adókötelezettséget, adókedvezmény megállapítását 

tartalmazó rendelet 
 

- A közüzemi szolgáltatások díjának megállapításáról készült előterjesztések 
 

-  Az önkormányzat vagyonának értékesítéséről történő előterjesztés a 
vagyonrendeletnek megfelelően 

 
-  Az önkormányzat számára többéves pénzügyi kötelezettséget jelentő 

beruházásokról készült előterjesztés 
 

A bizottság részére a képviselő-testület nem biztosít lehetőséget arra, hogy átruházott 
hatáskörben járjon el. 

 
A Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatai:  

 
A Bizottság ellátja: 

 
- a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló értesítéssel, 

 
- a vagyonnyilatkozat átvételével 

 
- a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával 
- a vagyonnyilatkozatok közzétételével 

 
- a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével 

 
- a vagyonnyilatkozatok adatvédelmével kapcsolatos feladatokat. 

 
- Átruházott hatáskörben a bizottság feladatot nem lát el. 

 
A Bizottság feladatát és hatáskörét az általa alkotott Ügyrend alapján látja el. 

 
 
 
 
 
 
 



4. melléklet a 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
 
 
 
 

A polgármester és a települési képviselők 
 
 
 
 
 

1. Szabó József polgármester  
2. Basa Attila alpolgármester  
3. Sápiné Molnár Edit képviselő  
4. Dr. Varga Zoltán László képviselő  
5. Gyügyei Ernő képviselő  
6. Nyilas József képviselő  
7. Berényi Attiláné képviselő  

 
 

 A Pénzügyi Bizottság tagjai  
(létszáma: 5 fő)  

 
 

1. Sápiné Molnár Edit (elnök)  
2. Nyilas József (tag)   
3. Dr. Varga Zoltán László (tag)  
4. Merkószki András (külsős tag)  
5. Kardos Róza (külsős tag)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. melléklet a 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
 
 

A  POLGÁRMESTER  FOGADÓÓRÁJA  
 
 
 
 

Hétfő: 1000  - 1200 
 

Szerda: 1300 – 1500 



6. melléklet a 13/2010. (XII. 15.)  önkormányzati rendelethez  
 
 
 

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje 
 
 
 
A Képviselő-Testület megalkotta 13/2010. (XII. 15.) önkormányzat rendeletét (továbbiakban: 
SZMSZ).  

 
Az SZMSZ-ben a képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 38. §-ában meghatározott feladatok ellátására létrehozta a   hivatalát  és   az   
alábbiak  szerint  határozta  meg   annak  belső  szervezetét,  munkarendjét, ügyfélfogadási 
rendjét: 

 
I. A Polgármesteri Hivatal jogállása 

 
1. A képviselő-testület hivatalának megnevezése 

 
A képviselő-testület hivatalának megnevezése:  Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala 

 
A Polgármesteri Hivatal székhelye:   4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1. szám 

 
2. A Polgármesteri Hivatal jogállása 

 
A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület végrehajtó szerve, önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, önálló jogi személy. 

 
3. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása: 

 
A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási 
költségeket, beruházási kiadásokat az Önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg. 

 
4. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése: (11 álláshely)  
1 fő polgármester  
1 fő jegyző  
2 fő pénzügyi előadó  
3 fő igazgatási előadó  
1 fő titkári előadó  
1 fő hivatalsegéd  
2 üres álláshely 



II. A Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetése, működése 
 
 
 
1. A Hivatal irányítása 

 
A polgármester  a  képviselő-testület  döntései  szerint,  illetve  saját  önkormányzati  jogkörében 
irányítja a Hivatalt. 

 
A polgármester - a jegyző javaslatai figyelembevételével - meghatározza a Hivatal feladatait: 

 
- az önkormányzat munkájának szervezésével, 

 
- a döntések előkészítésével és 

 
- végrehajtásával kapcsolatban. 

 
A polgármester - szintén a jegyző javaslatára - előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a 
Hivatal 

 
- belső szervezeti tagozódásának, 

 
- munkarendjének, valamint 

 
- ügyfélfogadási rendjének meghatározására, illetve módosítására. 

 
A polgármester irányítói jogkörében: 

 
- a  jegyző  javaslatának  figyelembevételével  meghatározza  a  Hivatal  önkormányzati  munkához 
kapcsolódó 

 
- döntés előkészítési, 

 
- végrehajtási feladatait; 

 
-  tájékozódik,  illetve  figyelemmel  kíséri  az  önkormányzati  munkához  kapcsolódó  hivatali 
tevékenység végrehajtását, 

 
- javaslatot tesz a teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló teljesítménycélok meghatározására, 

 
- tájékozódik a Hivatal általános ügyintézési helyzetéről, minőségéről, 

 
- az egyes munkáltatói jogok 

 
- esetében gyakorolja az alpolgármester, illetve a jegyző vonatkozásában, 

 
- esetében  egyetértési  jogot  gyakorol  a  köztisztviselőkkel  kapcsolatban  (Pl.:  kinevezés, 
felmentés, vezetői megbízás, megbízás visszavonás, illetmény megállapítás, jutalmazás), 

 
2. A Hivatal vezetése 

 
A jegyző 

 
- vezeti a Polgármesteri Hivatalt, 

 
- megszervezi a Hivatal munkáját. 



A jegyző  a  polgármester,  valamint  a  köztisztviselők  részvételével  szükség szerint értekezletet 
tart, meghatározza a munkavégzés fő irányait. 
 
A jegyző  helyettesítése  az  Ötv-ben  meghatározott  módon,  a  képviselő-testület  döntése  alapján 
történik. 

 
A jegyző hivatal vezetési feladatai: 

 
- a munkáltatói jogköröket gyakorolja 

 
- megszervezi a Hivatal munkáját 

 
- egyes tevékenységek, feladatok vonatkozásában meghatározza az egyes  személyek által 
ellátandó feladatok 

 
- körét, 

 
- határidejét, 

 
- felelősöket. 

 
-  ellátja   a   köztisztviselők   továbbképzésével   kapcsolatos   szervezési,   irányítási   feladatokat, 
gondoskodik a megfelelő szakmai jártasság biztosításához szükséges feltételek biztosításáról, 

 
- a hivatal működéséhez szükséges területekre vonatkozóan belső szabályzatokat, utasításokat ad ki, 
valamint rendszeresen karbantartja azokat, illetve ellenőrzi azok megtartását, 

 
- gondoskodik a munka megfelelő színvonalának biztosításáról, ennek érdekében 

 
- a munkaköri leírásokat felülvizsgálja, 

 
- meghatározza az adott évre vonatkozó teljesítménykövetelményeket, 

 
- elvégzi a teljesítményértékelést. 

 
3. A munkáltatói jogok gyakorlása 

 
3.1. A jegyző feletti munkáltatói jogok gyakorlása 

 
A jegyzőt - pályázat útján - a képviselő-testület nevezi ki. 
A jegyző feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
3.2. Köztisztviselők – bele nem értve a jegyzőt – feletti munkáltató jogok gyakorlása 

 
A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében. 
A polgármester egyetértése szükséges: 

- a kinevezéshez, 
- vezetői megbízáshoz, 
- felmentéshez, 
- vezetői megbízás visszavonásához, 
- jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben. 

 
 
 
 
 



4. Munkaköri leírások 
 
A Hivatal köztisztviselői a jegyző által meghatározott munkaköri leírás szerint látják el feladatukat. 
A munkaköri leírás összeállítása, folyamatos karbantartása a jegyző feladata. 
A munkaköri  leírásban  meghatározásra  kerül  az  ellátandó  feladatokon  kívül  a  munkakörrel 
kapcsolatos 

 
- felelősségi kör, 
- ellenőrzési tevékenység. 
 

5. A Polgármesteri Hivatal működése 
 
5.1. A munkarend  

 
A Hivatal dolgozóinak munkarendje 

 
- hétfő, kedd, csütörtök 7:30 – 16:00-ig 
- szerda 8:00 – 18:00 – ig  

- pénteken 8:00-1230 óráig tart.  
 
Túlmunka végzése esetén szabadidőt a jegyző engedélyezi. 

 
5.2. Az ügyfélfogadás rendje 

 
5.2.1. A Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 
Napok Időpont 

hétfő  8:00 – 12:00  

kedd - 

szerda  8:00 – 18:00  

csütörtök  8:00 – 12:00 

péntek  8:00 – 12:00 

 
5.2.2. A polgármester ügyfélfogadási rendje: SZMSZ 5. melléklete alapján.  

 
5.2.3. A jegyző ügyfélfogadási rendje: 

 
Napok Időpont 

hétfő  8:00 – 12:00  

kedd - 

szerda  13:00 – 18:00  

csütörtök  - 

péntek  8:00 – 10: 00  

 
 
 
 
 
 



5.2.4. Az ügyfélfogadás speciális szabályai 
 
A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor fogadni kell. 

 
Halaszthatatlan  ügyekben  (pl.:  haláleset),  amely  esetekben  az  azonnali  ügyintézés  elmaradása 
jelentős  érdek-  és  jogsérelemmel  jár,  az  ügyfélfogadás  ideje  egybeesik  a  munkaidővel.  Ennek 
elbírálására a jegyző, illetve az érintett ügyintéző jogosult. 

 
6. A helyettesítés szabályozása 
A jegyző helyettesítése az Ötv-ben meghatározott módon, a képviselő-testület által jóváhagyott 
formában történik. 

 
Az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást. 
Az ügyviteli dolgozó helyettesítését a jegyző határozza meg. 

 
7. Ügyiratkezelés, ügyintézés 

 
A Hivatal ügyiratkezelésére vonatkozó szabályokat az Iratkezelési szabályzat határozza meg. 
Az ügyintézés során az igazgatási jogszabályokban meghatározottak szerint kell eljárni. 

 
8. Kiadmányozási rend 
 
A Hivatal kiadmányozási rendjét a polgármester és a jegyző határozza  meg.  

 
9. A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása 

 
A Hivatal tekintetében a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés szabályait 
a szerv gazdálkodási előírásait tartalmazó számviteli szabályzatgyűjtemény tartalmazza. 

 
10. A Hivatal és a Képviselő-testület kapcsolata 
 
A Polgármesteri Hivatal képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatait a munkaköri leírások 
tartalmazzák. 

 
A Hivatalnak gondoskodni kell a képviselő-testületi ülések: 

 
- meghívóinak, 

 
- előterjesztéseinek, 

 
- jegyzőkönyveinek elkészítéséről, valamint 

 
- a döntések végrehajtásáról. 

 
Az előterjesztések elkészítési, illetve döntés-előkészítési munkáiban a jegyző utasítása alapján a 
Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója köteles közreműködni. 

 
A testületi előterjesztések előadója a polgármester, a jegyző illetve települési képviselő lehet. 

 
11. A köztisztviselők szakmai képzése 

 
A Hivatal  köztisztviselőinek  szakmai  képzését  -  beleértve  a  költségvetési  ellenőrzési  területen 
dolgozókat is - a jegyző szervezi és ellenőrzi. 



12. Bélyegzők 
 
A hivatalos  bélyegző  szükséglet  felméréséről,  majd  igény  esetén  a  megrendeléséről  a  jegyző 
gondoskodik. 

 
A használatba adott bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartó a használatba adott 
bélyegzők  meglétét  évente  ellenőrizni  köteles.  A  használatba  adás  során  a  bélyegzőlenyomat 
feltüntetése mellett a bélyegző átvételéről az átvevő nyilatkozatot ír alá. 

 
Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszíti, köteles erről írásban jelentést tenni. A vezető 
köteles az elvesztés körülményeit megvizsgálni. 

 
Az elhasználódott, megrongálódott, feleslegessé váló bélyegzőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg 
kell semmisíteni. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként meg kell őrizni. 

 
Ha  megszűnik  a  bélyegzőt  kezelő  dolgozó  jogviszonya,  a  bélyegző  visszaadását  az  átvevő 
nyilatkozaton igazolni köteles. 

 
A jegyzőnek gondoskodnia kell arról, hogy a hivatalos bélyegzők megfeleljenek a szerv hivatalos 
adataival (név, székhely stb.). 

 
13. Kulcsok 

 
Az egyes épületek, helyiségek, egyéb zárható eszközök kulccsal történő zárásának szükségessége 
alapján a kulcsszükségletet a jegyző határozza meg. 

 
A kulcsokat a kulcskezelők a kulcsnyilvántartás alapján kezelhetik. 

 
A kulcskezelést a kulcskezelésre vonatkozó belső szabályozás szerint kell végezni. 

 
14. A köztisztviselők jogállása, munkavégzése, jutalmazása és egyéb juttatásai 

 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalmazásáról és egyéb juttatásairól a jegyző külön 
szabályzatban rendelkezik. (Közszolgálati szabályzat). 

 
III. A Polgármesteri Hivatal feladatai  

 
A Polgármesteri Hivatal feladatait jogszabály,  a  képviselő-testület, a polgármester és  a  jegyző 
határozza meg. 

 
A Hivatal feladata általánosan: 

 
- a  képviselő-testület  és  a  bizottságok  működésével,  valamint  a  polgármester  és  a  jegyző 
tevékenységével kapcsolatos meghatározott feladatok ellátása, 

 
- a helyi képviselők és az országgyűlési képviselők munkájának segítése, 
- a társadalmi szervekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való együttműködés. 

A Hivatal  feladatellátása során az egyes tevékenységeket a köztisztviselők a munkaköri leírásuk 
alapján végzik. 



IV. Záró rendelkezések 
 
1. Hatályba lépés 

 
Jelen ügyrend  2010. október 27-én lép hatályba, egyidejűleg a kérdést szabályozó korábbi 
intézkedések hatályukat vesztik. 

 
2. Az ügyrend megismertetése, naprakészsége 

 
A jegyző  köteles  gondoskodni  az  Ügyrendben foglaltak  naprakész  állapotáról  és  arról,  hogy 
az  Ügyrendet megismerjék a Hivatal köztisztviselői. 

 
3. A jegyző által elkészítendő belső szabályok 

 
A jegyző köteles elkészíteni különösen a következő belső szabályzatokat, utasításokat: 

 
- iratkezelési szabályzat, 

 
- informatikai szabályzat, 

 
- tűzvédelmi szabályzat, 

 
- munkavédelmi szabályzat, 

 
- adatvédelmi szabályzatok. 

 
4. Mellékletek 

 
Jelen ügyrend mellékletei: 

 
-      1.  melléklet:  A polgármester egyetértési joga tartalmának meghatározásáról a  

munkáltatói jogok tekintetében 
 

- 2. melléklet:  Feladat- és hatáskör csoportok 
 

- 3. melléklet:  A kiadmányozás szabályozása 
 
 
 
 
 



Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 1. melléklete 
 

A polgármester egyetértési joga tartalmának meghatározásáról a 
munkáltatói jogok tekintetében 

 
 
A polgármester az egyes, jegyző által gyakorolt munkáltatói jogok vonatkozásában az egyetértési 
jogát a következők szerint kívánja gyakorolni: 

 
 
 

A joggyakorlás köre, azaz az 
egyes munkáltatói jog 

megnevezése, illetve jogon 
belüli körülmény 

 
Kinevezés 
Felmentés 
Jutalmazás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

polgármester jegyző 



Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 2. melléklete 
 
 

Feladat- és hatáskör 
csoportok 

 
A Polgármesteri Hivatal köteles ellátni különösen a következő feladat- és hatáskör 
csoportokat: 

 
 
 
- Önkormányzati  működéshez  kapcsolódó,  a  polgármester  irányítási  jogkörében  
meghatározott feladat-és hatáskörök, valamint az SZMSZ szerint a hivatal által ellátott 
feladatok, 

 
- Nemzeti és etnikai kisebbségek, 

 
- Népszavazás, népi kezdeményezés, 

 
- Választások 

 
- Társulások, kistérségek, 

 
- Építésügyi feladatok, Területszervezés, területrendezés, településfejlesztés, földrajzi 
elnevezés, 

 
- Környezetvédelem, természetvédelem, - Zaj- és rezgésvédelem, 

 
- Levegőtisztaság védelem 

 
- Hulladékgazdálkodás, 

 
- Kisajátítás, 

 
- Közterületi rend és tisztaság védelme 

 
- Növényvédelmi, növényegészségügyi feladatok, 

 
- Állatvédelmi, állategészségügyi feladatok; méhekkel, veszélyes állatokkal, ebekkel 
kapcsolatos feladatok, halászati jog, 

 
- Közérdekű védekezés, 

 
 
- Vadászat, 

 
- Vízügy, 

 
- Idegenforgalom, turisztika, 

 
- Kereskedelem, vendéglátás, 

 
- Vásár- és piactartás, 

 
- Vállalkozás, 

 



- Telepengedélyezés, 
 
- Szabálysértés, 

 
- Közvilágítás, 

 
- Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, 

 
- Tűzvédelem, 

 
- Munkavédelem, 

 
- Egészségügyi ellátás, 

 
- Szociális ellátás (pénzbeli szociális ellátás, természetbeni szociális ellátás, szociális 
intézmények), 
 
- Mozgáskorlátozottak 

 
- Gyermekvédelmi ellátás (pénzbeli gyermekvédelmi ellátás, gyermekjóléti
 ellátások, gyermekvédelmi intézmények) 

 
- Ifjúságvédelem, 

 
- Gyámügy, 

 
- Hagyaték, 

 
- Közművelődés, közgyűjtemény, művészeti, kulturális feladatok, 

 
- Sport, 

 
- Közlekedés, személyszállítás, 

 
- Állampolgárság, 

 
- Menekültek, 

 
- Külföldiek bevándorlása, tartózkodása, 

 
- Anyakönyvezés, 

 
- Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása 

 
- Útlevél, 

 
- Rendőrség, 

 
- Gazdálkodás 

 
- Költségvetési tervezés, 

 
- Beszámolás, 

 
- Előirányzat-gazdálkodás, 

 



- Napi gazdálkodási feladatok, 
 

- Házipénztár és bankszámlapénz kezelés, 
 

- Gazdasági program, 
 

- Költségvetési koncepció, 
 

- Információ szolgáltatás a központi költségvetésbe, 
 

- Leltározás, selejtezés, bizonylatkezelés, 
 

- Gazdálkodás a vagyonnal, 
 

- Közbeszerzés, 
 
- Adózási feladatok: 

 
- helyi adók, 

 
- talajterhelési díj, 

 
- adók módjára kezelendő köztartozások, 

 
- termőföld bérbeadásából származó SZJA, 

 
- adóellenőrzés, 

 
- adóvégrehajtás, 
 

- Ellenőrzés: 
 

- Belső ellenőrzés, 
 

- FEUVE rendszer működtetése, 
 

- Belső ellenőrzési kézikönyv, 
 

- felügyelt szervek ellenőrzése, 
 
- Iratkezelés, 

 
- Adatvédelem, közérdekű adatok, 

 
- Munkaügyi, személyzeti feladatok 

 
- Közérdekű bejelentés, talált dolgok 

 
- Lobogózás. 



Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 3. melléklete 
 
 

K I A D M Á N Y O Z Á S  
 
1.) A kiadmányozási jogkört a jegyző gyakorolja.  A jegyző akadályoztatása, vagy hiánya 
miatt a testület által meghatározott köztisztviselő látja el a megbízott jegyzői feladatokat.  

 
2.) Az ügyintézők  önállóan  végzik  a  kiadmányszerkesztést  és  aláírás  előtt  a 

kiadmánytervezetet a jegyző elé terjesztik 
 
3.) Önkormányzati hatósági ügyek esetében ezt a feladatot a képviselő-testület által erre 

feljogosított átruházott hatáskörben eljáró személy látja el. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. melléklet a 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  

 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI  
 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:  

 
- Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal 

 
 
Önállóan működő költségvetési szerv:  

 
- Öregek Napközi Otthona  

 
 Az általános iskola és az óvoda intézményfenntartói társulásban működik.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. függelék a 13/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
 

A képviselők lakosokkal való kapcsolattartása céljából az utcák felosztásáról  
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