
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 8/2013. (IV. 26.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 8/2011. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés 
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. §  A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet [továbbiakban: R1.] 2. § (5) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„(5) A Képviselő-testület szervei: 
a) a polgármester, 
b) a Pénzügyi és Szociális Bizottság, 
c) a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság, 
d) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal, 
e) a jegyző. 

  
2. §  A R1. 2. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(6) A képviselő-testület hivatalának megnevezése: Gyöngyöstarjáni Közös 
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” 
 

3. §  A R1. 13. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A képviselő-testület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása vagy a polgármesteri 
tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester; a polgármester és az alpolgármester 
együttes akadályoztatása vagy mindkét tisztség betöltetlensége esetén a korelnök hívja 
össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb 
körülmény indokolja a képviselő-testület ülése a székhelyén kívül máshol is összehívható.” 
 

4. §  A R1. 13. § (8) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki: 
[Tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan:] 
d) az aljegyzőt. 
 

5. §  Hatályát veszti a R1. 15. § (5) bekezdésében a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

6. §  Az R1. az alábbi 21/A. §-sal egészül ki: 
„21/A. § A következő előterjesztések csak a Pénzügyi és Szociális Bizottság 
állásfoglalásával nyújthatóak be: 
a) az Önkormányzat költségvetéséről, költségvetésének módosításáról és 

zárszámadásáról szóló rendelettervezet, 
b) az Önkormányzat féléves és háromnegyedéves beszámolójáról szóló előterjesztés, 
c) az Önkormányzat költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés, 
d) helyi adók megállapításáról, módosításáról vagy megszüntetéséről szóló 

rendelettervezetek, 
e) egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelettervezetek, 
f) szociális ellátásokra vonatkozó pályázati kiírásban történő önkormányzati részvételről 

szóló előterjesztések, 
g) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezet.” 
 

7. §  Az R1. az alábbi 21/B §-sal egészül ki: 
„21/A. § A következő előterjesztések csak a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság 
állásfoglalásával nyújthatóak be: 
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a) az Önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról szóló rendelettervezet, 
b) a helyi építési szabályzat és településrendezési terv elfogadásáról és módosításáról 

szóló előterjesztések, 
c) település közúti forgalmi rendjének kialakításával kapcsolatos előterjesztések, 
d) építési tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, feloldásáról szóló előterjesztések, 
e) az Önkormányzat köznevelési intézmények átszervezéséről, alapításáról szóló 

előterjesztések, 
f) a köznevelési intézmények vezetői pályázatának kiírásáról és elbírálásáról szóló 

előterjesztések, 
g) díszpolgári és egyéb cím alapításáról, adományozásáról szóló előterjesztések, 
h) Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény éves munkatervéről szóló 

előterjesztések.” 
 

8. §  A R1. 27. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Amennyiben a képviselő a döntéshozatal során a szavazást megelőzően nem teljesíti 
(2) bekezdésben foglalt kötelezettségét, a polgármester intézkedik a képviselő egyhavi 
tiszteletdíjának megvonásáról.” 
 

9. §  A R1. az alábbi 30/A §-sal egészül ki: 
„30/A. § A jegyző köteles a döntést követően haladéktalanul jelezni a Képviselő-
testületnek, a Képviselő-testület szervének vagy a polgármesternek, ha döntésük vagy 
működésük jogszabálysértő.” 
 

10. §  A R1. 35. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és 
mellékleteit, az írásos előterjesztéseket, az elfogadott rendeleteket, név szerinti szavazás 
esetén a névsort, az írásban benyújtott interpellációt, a jelenléti ívet és amennyiben a 
szavazásra feltett döntési javaslat terjedelme indokolja, a jegyzőkönyvben az erre történő 
utalással a szavazásra feltett döntési javaslat módosító indítványokkal egységes 
szerkezetbe foglalt pontos szövegét. Ha a képviselő hozzászólását írásban nyújtotta be, azt 
kell mellékelni a jegyzőkönyvhöz.” 
 

11. §  Hatályát veszti a R1. 35. § (4) bekezdés a) pontjában a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

12. §  Hatályát veszti a R1. 36. § (5) bekezdés c) pontjában a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

13. §  A R1. 37. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Az önkormányzati rendeleteket a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. E bekezdés 
alkalmazásában helyben szokásos mód a rendelet kihirdetéséről szóló jegyzői hirdetmény 
kifüggesztése a Hivatal hirdetőtábláján és a rendelet közzététele az Önkormányzat 
honlapján.” 
 

14. §  Hatályát veszti a R1. 41. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

15. §  Hatályát veszti a R1. 44. § (6) bekezdésében a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

16. §  Hatályát veszti a R1. 45. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

17. §  Hatályát veszti a R1. 46. § (4) bekezdés bevezető szövegében, a) és b) pontjában a 
„Polgármesteri” szövegrész. 
 

18. §  Hatályát veszti a R1. 50. § g) pontjában a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

19. §  Hatályát veszti a R1. 51. § b) pontjában a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

20. §  Az R1. 52. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



 3 

„(1) Az aljegyző a jegyző általános helyettese, és ellátja a jegyző által meghatározott 
feladatokat. 
(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 
akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a 
székhely település szociális ügyek intézésével megbízott igazgatási előadója látja el.” 
 

21. §  Hatályát veszti a R1. 53. §-a.  
 

22. §  A R1. az alábbi 56/A. §-sal egészül ki: 
„56/A. § A Képviselő-testület a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatása, a 
fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása érdekében a Képviselő-testület által 
határozattal meghatározott ügyekben falugyűlést tarthat. A falugyűlés állásfoglalásáról és 
az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.” 
 

23. §  Hatályát veszti a R1. 60. § bevezető szövegében a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

24. §  Hatályát veszti a R1. 61. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

25. §  Hatályát veszti a R1. 62. § (3) bekezdése.  
 

26. §  Az R1. 1. melléklet 10. pontjában a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 
„Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész lép. 
 

27. §  Az R1. 1. melléklet 12. d) pontjában a „Polgármesteri Hivatal és az Intézményeinél” 
szövegrész helyébe a „Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal és Gyöngyöstarján 
Község Önkormányzata intézményeinél” szövegrész lép. 
 

28. §  Az R1. 2. melléklet 10. pontjában a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 
„Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész lép. 
 

29. §  Az R1. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

30. §  A temető használatáról, kezeléséről és rendjéről szóló 3/2004. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 12. § (7) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe 
„polgármester” szövegrész lép. 
 

31. §  (1) A község jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló 15/2000. (IX. 
7.) önkormányzati rendelet [továbbiakban: R2] 5. § (1) bekezdés a) pontjában a 
„Gyöngyöstarján Községházán (Polgármesteri Hivatalnál)” szövegrész helyében 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata székhelyén” szövegrész lép. 
(2) Az R2 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe 
„szervei” szövegrész lép. 
(3) Az R2 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „A Képviselőtestület, vagy a Polgármesteri 
Hivatal” szövegrész helyébe „A Képviselő-testület vagy szervei” szövegrész lép. 
 

32. §  (1) A helyi környezet védelméről szóló 12/2004. (V. 1.) rendelet [továbbiakban R3] 5. § 
(13) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „jegyző” szövegrész lép. 
(2) A R3. 6. § (6) bekezdésében „a Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „az 
Önkormányzat” szövegrész lép. 
(3) A R3. 6. § (7) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a 
„polgármester” szövegrész lép. 
(4) A R3. 12. § (1) bekezdésében „a Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „az 
Önkormányzat” szövegrész lép. 
(5) A R3. 19. § (4) bekezdésében „a Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „az 
Önkormányzat” szövegrész lép. 
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33. §  A talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (5) 
bekezdésében a „Polgármesteri Hivatalnak” szövegrész helyébe „jegyzőnek” szövegrész 
lép. 
 

34. §  Az egyes helyi közszolgáltatások igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) 
önkormányzati rendelet 15. §-ában „Gyöngyöstarján Polgármesteri Hivatala” szövegrész 
helyébe „a jegyző” szövegrész lép. 
 

35. §  A gyermekek támogatásáról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2006. (V. 12.) 
rendelet 4. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A támogatás iránti kérelmet a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 
kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a család utolsó havi jövedelme alapján kiszámított 
jövedelemnyilatkozatot az igazolásokkal együtt, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás igénylésére okot adó körülménnyel összefüggő igazolást.” 
 

36. §  (1) Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
2/2006. (III. 17.) rendelet. 
(2) Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
2/2006. (III. 17.) rendelet módosításáról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet. 
(3) Hatályát veszti a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2012. (XII. 21.) 
Önkormányzati rendelet 21. §-a. 
 

37. §  (1) A közterület használatának rendjéről, és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) rendelet 
[továbbiakban R4] 5. § (13) bekezdésében „a gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatalához” 
szövegrész helyébe a „Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: 
Hivatal)” szövegrész lép. 
(2) Hatályát veszti a R4. 13. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri” szövegrész. 
(3) Hatályát veszti a R4. 13. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

38. §  Hatályát veszti az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló 21/2009. (X. 30.) rendelet. 
 

39. §  (1) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 
25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R5) 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„A költségvetési szervek használatában levő vagyon számviteli előírások szerinti 
nyilvántartását és adatszolgáltatását a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) látja el, a feladatok ellátásáért a jegyző felelős. A feladatellátás 
során az intézményvezetők kötelesek együttműködni a Hivatallal, e kötelezettségük 
megszegéséért fegyelmi felelősséggel tartoznak.” 
(2) Hatályát veszti a R5 6. § (3) bekezdésben a „Polgármesteri” szövegrész. 
 

40. §  A  hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő 
díj mértékéről szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 7. § helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„E rendelet alkalmazása során hivatali helyiség a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati 
Hivatal (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.) házasságkötő terme.” 
 

41. §  Az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 15. § (3) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az eb tulajdonosa a kóbor eb befogásának költségeit Gyöngyöstarján Község 
Önkormányzata részére köteles megtéríteni.” 
 

42. §  A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire.” 
 

43. §  (1) Jelen rendelet a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint 
gondoskodik. 
 

 
Gyöngyöstarján, 2013. április 25. 
 
 
 

Nagy Károly 
polgármester 

Dr. Jakab Csaba 
jegyző 

 
 
Záradék: 
 
Ezen rendelet kihirdetve: 2013. április 26. 
Gyöngyöstarján, 2013. április 26. 

 
 

 
 
 

1. melléklet a 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 
„4. számú melléklet a 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelethez 

 

Az Önkormányzat vagy a polgármester által közalkalmazottként vagy 
köztisztviselőként foglalkoztatott, 

a 2007. évi CLII. tv. szabályai szerint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek 

1. jegyző - kétévente 
2. aljegyző - évente 
3. önkormányzati fenntartású intézmények vezetői - kétévente” 

 

 Dr. Jakab Csaba 
jegyző 


