
Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011.(III…) önkormányzati 
rendelete Vaszar Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2004.(IX.10.) rendelete módosításáról 
 
Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés e) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a 21/2004.(IX.08.) rendeletének (továbbiakban: kt. 
Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 
 
 
1. §  A kt. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. § (1) Az Önkormányzat feladatait a közszolgáltatások körében a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) 
bekezdése határozza meg.” 

2. §  A kt. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„6. § (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni az Ötv. 8. § (4) bekezdésében 
meghatározottakról.” 

3. §  A kt. rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„11. § (1) A Képviselő-testület tagjainak száma: Polgármester + 6 fő 
(2) A Képviselő-testület tagjainak névsorát az SZMSZ 3. függeléke tartalmazza.” 

4. §  A kt. rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„16. § (2) Amennyiben a Polgármester az (1) bekezdés a) pontjában és c) pontjában 
foglalt esetben a testületi ülés összehívásának 15 napon belül nem tesz eleget, az ülés 
összehívására a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője jogosult. 

5. §  A kt. rendelet 28. §-a hatályon kívül helyezésre kerül. 
6. §   A kt. rendelet 29. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„29. § (1) Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének szavazata 
szükséges. Vaszar község esetében ez 4 fő. 
(2) Minősített többség szükséges: 
a) rendeletalkotáshoz, 
b) szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, 
c) a törvény által a Testület hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz, 

amely - az alpolgármester kivételével - magába foglalja a felmentés és megbízás 
visszavonásának jogát is, 

d) a helyi népszavazás kiírásához, 
e) a gazdasági program, a költségvetés megállapításához,  módosításához,  döntéshez a  

végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, 
f) a helyi adó megállapításához, 
g) a településrendezési terv jóváhagyásához és módosításához, 
h) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz,  illetőleg érdekképviseleti 

szervezethez való csatlakozáshoz, 
i) intézmény alapításához, 
j) a 27.§. /2/ bekezdése alapján képviselő kizárásához, 
k) a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásának kimondásához, 
l) kereset benyújtásához a Polgármester ellen sorozatos törvénysértő tevékenység, 

illetőleg mulasztás miatt, 
m) hitelfelvételhez. (értékhatár nélkül) 
n) a 19.§. /3/ bekezdés szerinti zárt ülés elrendeléséhez, 
o) megállapodáshoz külföldi önkormányzattal való együttműködésről, illetőleg 



nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz. 
p) önkormányzati vagyon elidegenítéséhez, vállalkozásba való beviteléhez, 
q) fegyelmi ügyekben hozott döntéshez 

7. §  A kt. rendelet 35. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
„35. § (4) A képviselő-testület normatív határozatát az önkormányzat hirdetőtábláján 
(Vaszar, Fő u. 29.) közzé kell tenni.” 

8. § A kt. rendelet 44. § (2)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint az 
alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
„44. § (2) A képviselő-testület rendeleteit évenként 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal 
kell ellátni. Jelölése: a rendelet megalkotójának teljes megjelölése, a rendelet sorszáma, a 
rendelet kihirdetésének ideje, az „önkormányzati” kifejezés, a „rendelete” kifejezés és a 
rendelet címe. 
(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a rendelet egy példányának az Önkormányzat 
hirdetőtábláján (Vaszar, Fő u. 29.) történő kifüggesztésével történik. 
(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Az 
önkormányzati rendelet kihirdetésének napja a kifüggesztés napja. 
(5) A rendelet átfogó módosítása esetén az egységes szerkezetbe foglalást el kell végezni.” 

9. § A kt. rendelet 45. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„45. § (2) A körjegyző a hatályos rendeletekről határidős nyilvántartást vezet, a hatályos 
rendeletek jegyzékét naprakész állapotban tartja.” 

10. § A kt. rendelet 66. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„66. § (1) A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról és napirendjéről a polgármester 
hangosbemondó útján tájékoztatja a lakosságot a rendezvény előtt legalább 5 nappal.” 

11. § A kt. rendelet 2., 3. függelékének helyébe ezen rendelet 2.,3. függeléke lép. 
12. §  

(1) A kt. rendelet 6. függeléke az alábbi címmel egészül ki: „Alaptevékenysége” 
(2) A kt. rendelet 6. függelékének 841403, 841901, 869039, 882111, 882117, 882118, 

882125, 890441, 890442, 890443 szakfeladatai elnevezése az alábbiakra módosul: 
841403 Város- és községgazdálkodási m.n.s.zolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 
882117 Rendszeres gyerekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
890441 Rövid távú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

13. § A rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. 
 
Vaszar, 2011. március  ……. 
 
 
 
 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 
 Polgármester körjegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 
Vaszar, 2011. március  ……. 
 
 



  Pfilfné Bagics Judit  
  körjegyző 

„2.sz. függelék 
 
 

Képviselőtestületi tagok 
 
 
Varga Péter  polgármester 
Szabó Miklós  alpolgármester 
Kiss Andrásné képviselő 
Mészáros Béláné képviselő 
Mezei Zsolt képviselő 
Takács Ervin képviselő 
Takácsné Horváth Éva képviselő” 
 

„3. számú függelék 
 
 

Ügyrendi Bizottság összetétele 
 
 

Elnök:  Takácsné Horváth Éva 
Tag:   Kiss Andrásné 
   Mészáros Béláné” 

 
 



Indokolás 
 
 
A képviselőtestület 2010 októberi alakuló ülésén adott felhatalmazást a Szervezeti és 
Működési Szabályzat felülvizsgálatára. Ezen felülvizsgálat megtörtént. Jelenleg még nincs 
egységes szabályozás az új jogalkotási törvénynek megfelelő formátumú SZMSZ készítésére, 
így jelen módosítás a szükséges változtatásokat tartalmazza. 
 
1-2.  § Itt az ellátandó feladatok meghatározására az 1990. évi LXV. Törvény szakaszai 
kerültek behivatkozásra. 
3. § Törvényi előírás alapján a képviselő-testület létszáma polgármester + 6 főre változott. 
4. § E szakasz módosítását a Kormányhivatal beindulása tette szükségessé. 
5. § Törvényi előírások alapján kiemelésre kerül az SZMSZ-ből a szavazategyenlőség 
fogalma. A továbbiakban nagyon kell figyelni arra, hogy ez a lehetőség már nincs meg. Vagy 
elfogadásra kerül a javaslat (a szükséges szavazatszámmal), vagy nem (és ide tartozik a 
szavazategyenlőség is). 
6. § A 29. § módosítását a testület létszámának változása tette szükségessé. A (2) bekezdés 
csupán technikai jellegű az eredeti rendelethez képest. 
7. § Jogszabályi előírások szerint pontosan meg kell nevezni a rendeletek kifüggesztésének 
helyét is. Ez az eddigi gyakorlat alapján: Vaszar, Fő u. 29., az önkormányzat hirdetőtábláján. 
8. § A rendeletek megjelölésére vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt a 
szabályozás.  
9. § Csupán technikai jellegű változtatás, a bekezdést jelölni kellett. 
10. § Jogszabályi előírásoknak megfelelően került módosításra e szakasz. Közmeghallgatás 
révén a hangosbemondóval történő tájékoztatás is szerepel a szakaszban. 
11. § A 2. számú függelékkel a testületi tagok új névsora került beillesztésre, a 3. függelék az 
Ügyrendi Bizottság új összetételét tartalmazza.  
12. § A 6. számú függelék módosítását csupán a szakfeladatok új elnevezése tette indokolttá. 
13. § Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket az előterjesztésnek megfelelően a rendeletmódosítás 
elfogadására. 
 
 
Vaszar, 2011. március 8. 
 
 
  Pfilfné Bagics Judit 
  körjegyző 
 
 

 
 



 


