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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Etén, a Községi Képviselőtestület 2019. október 30-án 17.00 órai kezdettel a 
Községháza tárgyalótermében tartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
                         Szabó Mária Magdolna 
                         Molnár Gábor 
                         Rácz Miklós István 
                         Tatai Ferencné települési képviselők  
 
Meghívottként: dr. Szallerbeck Zsolt jegyző 
                           Szabó Mihály aljegyző 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 
képviselőtestület tagjait, Ete Község Képviselőtestületének soron következő ülése alkalmából. 
Megállapítom, hogy az ülés az összes képviselő jelenlétében határozatképes. A 
képviselőtestület ülését megnyitom. 
Bejelentem, hogy az ülés jegyzőkönyvét Szabó Mihály aljegyző vezeti. 
 
A napirendre az alábbi javaslatot teszem: 
 

1. Szervezeti és működési szabályzat áttekintése, módosítása 
2. Szociális tűzifa kiosztása 
3. Letelepedési támogatás iránti kérelem elbírálása 
4. Közelgő ünnepekkel, rendezvényekkel kapcsolatos megbeszélés 
5. Egyebek 

 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kérem képviselőtársaimat, hogy a javasolt 
napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeiket mondják el.  
 
A Testület a javasolt napirendet egyhangúan elfogadja és 5 igen szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
. 

Ete Község Képviselőtestületének 
56/2019.(X.30.) EKKT. határozata 

 
Ete Község Képviselőtestülete a 2019. október 30-i ülésének napirendjét a következőkben 
állapítja meg.  
 

1. Szervezeti és működési szabályzat áttekintése, módosítása 
2. Szociális tűzifa kiosztása 
3. Letelepedési támogatás iránti kérelem elbírálása 
4. Közelgő ünnepekkel, rendezvényekkel kapcsolatos megbeszélés 
5. Egyebek 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 

 
1. Szervezeti és működési szabályzat áttekintése, módosítása 
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Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Felkérem dr. Szallerbeck Zsolt jegyző urat , hogy 
ismertesse a  Közöz Önkormányzattal kapcsolatos információkat! 
dr. Szallerbeck Zsolt jegyző: Tisztelt Képviselőtestület! 60 napon belül dönthet a testület a 
közös önkormányzatról. Megkereste a közös önkormányzatot 3 másik önkormányzat 
(Vérteskethely, Aka, Bakonysárkány) csatlakozási szándékával. Társulási forma csak 1 
esetben módosítható december 31-ig. Csépen már tárgyalt a testület (október 24-én), hogy 
befogadná Akát, Bakonysárkányt, Vérteskethelyt. Tárkányon tegnap döntött a testület, hogy 
közösen szeretne a 3-sal dolgozni. Ete döntése is megszülethetne ma. Csépen és Ete 
kirendeltségvezető lenne Szabó Mihály. Ete esetében évi 2 millió forint megtakarítást 
jelentene a hatos KÖH. 
Tatai Ferencné képviselő: Pályázatoknál lehet-e ez előny? 
Molnár Gábor képviselő: Bakonysárkányban nőttem fel, tanítok is ott. A 3 település jól 
együtt működik. Volt ott is anyagi természetű összezördülés. Jelent-e megterhelést Szabó 
Mihálynak ez a társulás? 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kedden is Etén lenne Szabó Mihály, így csak egy 
napot nem lenne itt. 
Molnár Gábor képviselő: Erőegyensúly lenne a KÖH-ben. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: A Bakonysárány-Aka-Vérteskethely eddig is 
összetartott. Dönteni kellene ma a befogadásról! 
Szallerbeck Zsolt jegyző: Minden évben 2-szer legyen együttes ülés, a könnyebb 
együttdolgozás érdekében. 
Molnár Gábor képviselő: Információ hiányában nem kívántam dönteni. 2 hét múlva sem 
lenne több információ. Itt konszenzusra kell törekedni, mert nincs senkinek 51%-a. 
Tatai Ferencné képviselő: A másik két testület már a hozzájárulást. Fogadjuk be! Legyen 
kommunikáció. 
Molnár Gábor: Volt konfliktusom a Ferivel, de tudott bocsánatot is kérni. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatokat hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
    57/2019.(X.30.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Aka Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2019. (X. 22.) számú határozatában a közös 
hivatalt érintő feladatellátásra irányuló csatlakozási szándéknyilatkozatát. 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a (3) bekezdése alapján elfogadja a csatlakozási 
szándéknyilatkozatot, valamint a feladat ellátásra 2020. január 1-től a Tárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatallal történő megállapodás kötését támogatja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul tájékoztassa 
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testületét.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről, valamint a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetéséről intézkedjen a Magyar Államkincstár (MÁK) Komárom-
Esztergom megyei Igazgatósága Államháztartási Irodája felé. 
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A Képviselő-testület megbízza dr. Szallerbeck Zsolt jegyzőt a Tárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodása módosításának, valamint az Alapító Okirata 
módosításának a kidolgozására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester  
    dr. Szallerbeck Zsolt jegyző 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
    58/2019.(X.30.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Bakonysárkány Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2019. (X. 22.) számú határozatában a közös 
hivatalt érintő feladatellátásra irányuló csatlakozási szándéknyilatkozatát. 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a (3) bekezdése alapján elfogadja a csatlakozási 
szándéknyilatkozatot, valamint a feladat ellátásra 2020. január 1-től a Tárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatallal történő megállapodás kötését támogatja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul tájékoztassa 
Bakonysárkány Községi Önkormányzatának Képviselő-testületét.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről, valamint a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetéséről intézkedjen a Magyar Államkincstár (MÁK) Komárom-
Esztergom megyei Igazgatósága Államháztartási Irodája felé. 
 
A Képviselő-testület megbízza dr. Szallerbeck Zsolt jegyzőt a Tárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodása módosításának, valamint az Alapító Okirata 
módosításának a kidolgozására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester  
    dr. Szallerbeck Zsolt jegyző 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
    59/2019.(X.30.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vérteskethely Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2019. (X. 22.) számú határozatában a közös 
hivatalt érintő feladatellátásra irányuló csatlakozási szándéknyilatkozatát. 
 
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a (3) bekezdése alapján elfogadja a csatlakozási 
szándéknyilatkozatot, valamint a feladat ellátásra 2020. január 1-től a Tárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatallal történő megállapodás kötését támogatja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul tájékoztassa 
Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testületét.  
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről, valamint a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetéséről intézkedjen a Magyar Államkincstár (MÁK) Komárom-
Esztergom megyei Igazgatósága Államháztartási Irodája felé. 
 
A Képviselő-testület megbízza dr. Szallerbeck Zsolt jegyzőt a Tárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodása módosításának, valamint az Alapító Okirata 
módosításának a kidolgozására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester  
    dr. Szallerbeck Zsolt jegyző 
 
Szabó Mihály aljegyző: Az SZMSZ-ben módosításra került, hogy minden hónap második 
csütörtökén 17:00-tól Testületi ülés lesz.  
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Kérem, szavazzuk meg a SZMSZ-t a kiküldött 
előterjesztés alapján! 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő rendeletet alkotja: 
 
 

ETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS 
SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  

 
Ete Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2019. (X.30.) rendelete 
a Képviselő-testület és szervei  

 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
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Bevezető résznek az alábbiakat kell tartalmaznia:  

„… az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 
 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Ete Község Önkormányzata. 
Székhelye: 2947 Ete Kossuth L. u. 69. 

(2) Az Önkormányzat jogállására és képviseletére vonatkozóan az Mötv. 41.§ (1) 
bekezdésében foglaltak irányadóak. 

 
2. § Az önkormányzat illetékessége Ete község közigazgatási területére terjed ki. 
 
3. § (1) Ete Község Önkormányzata jelképeit rendelet szabályozza. 
(2) A Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Etei Kirendeltsége kör alakú bélyegzőjén a 

körívben Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Etei Kirendeltsége felirat szerepel, középen 
Magyarország címere. 

(3) Az Önkormányzat és képviselőinek pecsétje kör alakú, a körpecséten, amely 
pecsétnyomó, illetve gumibélyegző - Pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző 
esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű - az Önkormányzat címere „Ete Község 
Önkormányzata” körirattal van ellátva. Az Önkormányzat pecsétjét kell használni: 

a) a Képviselő-testület képviseletében eljáró személy aláírásának hitelesítésére, 
b) a Képviselő-testület ülésén készített jegyzőkönyveken hitelesítésre, 
c) a Képviselő-testület által adományozott oklevelekben,  
d) az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző dokumentumokon. 

 (4) A polgármester hivatalos kör alakú pecsétjén középen az Önkormányzat címere van, a 
köríven pedig a következő felirat olvasható: „Ete Község Polgármestere” 
 

4. § (1) Ete Község Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó feladatainak felsorolását a 
rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben, és 
gazdaságszervező munkában együttműködik  

a) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzataival 
b) a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzataival. 
c) a Tárkány-Ete Köznevelési Társulás tagönkormányzataival. 

(3) A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat a polgármester 
látja el, aki tevékenységéről rendszeresen, félévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.  
(4) A külföldi Önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozásról, az erre vonatkozó megállapodás, nyilatkozat jóváhagyásáról 
a Képviselő-testület dönt.   
Az Önkormányzat testvértelepülései:  
- Nagykeszi (Vel’ké Kosihy) Szlovákia 
- Etéd (Atid) Románia 
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II. FEJEZET 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

A képviselőtestület feladata és hatásköre 

5. § (1) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira az Mötv. 10.§ (1) és (2) 
bekezdése irányadó. 

(2) A Képviselő-testület szerveit az Mötv. 41.§ (2) bekezdése sorolja fel. 
(3) A képviselő-testület a hatásköreit az Mötv. 41.§ (4) bekezdése szerinti szerveire 

ruházhatja át az Mötv. 41.§ (4) bekezdése alapján, mely az Mötv. 41.§ (5) bekezdése alapján 
tovább nem ruházható. 

(4) A Képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott hatáskört a 2. melléklete 
tartalmazza. 

(5) Az átruházott hatáskör gyakorlója a Képviselő-testületnek a döntést követő testületi 
ülésen beszámol. 
   (6) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáért felelős a határidő lejártát követő 
negyedév első rendes ülésen beszámol a határozat végrehajtásáról. 
 
 

(7) A Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható hatásköröket az Mötv. 42.§-a 
tartalmazza. 

A képviselő-testület munkaterve és ciklusprogramja 

6. § (1) A polgármester eskütételét követően az alakuló ülésen vagy az alakuló ülést követő 
első rendes ülésen a választási év végéig szóló munkaprogramot terjeszt a képviselő-testület 
elé.  

(2) A Képviselő-testület üléseit féléves vagy egyéves munkaterv szerint tartja. A munkaterv 
tervezetét minden év december 15-ig a polgármester a képviselőtestület elé terjeszti 
elfogadásra. 

(3) A munkaterv elkészítéshez javaslatot lehet kérni: 
a) a képviselőktől 
b) a bizottságoktól 
c) a jegyzőtől 
d) az önkormányzat által alapított intézmény, társaság vezetőitől. 
(4) A munkaterv tervezetének mellékletében szerepeltetni kell a fel nem vett javaslatokat. 
 
7. § (1) A munkatervnek tartalmaznia kell: 
a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjait, napirendjeit, 
b) a napirend tárgyát, előterjesztőjét, a napirend tárgyalásához meghívandó személyt, 
c) mely bizottság előzetes állásfoglalása szükséges, 
d) a közmeghallgatás időpontját, helyét, témáját. 
(2) A képviselő-testület munkatervét közzé kell tenni a Hivatal hirdetőtábláján, az 

önkormányzat honlapján. 
 (3) Az illetékes bizottság állásfoglalásával nyújthatók be azok az előterjesztések, melyek 

érintik az adott bizottság feladat- és hatáskörét az átruházott hatásköri jegyzék szerint. 
(4) A Képviselő-testület ciklusprogramjára az Mötv. 116. §-ának szabályai irányadóak. 
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Képviselő-testület ülései 

8. § A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart. Az alakuló ülésre 
az Mötv. 43.§ (1)-(3) bekezdései irányadóak. 
   9. § (1) Rendes ülést a Képviselő-testület havonta tart. Az ülést a hónap második csütörtöki  
munkanapjára 17.00 órai kezdettel kell összehívni. 

(2) Indokolt esetben a polgármester az (1) bekezdésben foglalt időponton kívüli időpontra is 
összehívhatja az ülést. 

 (3) A képviselő-testületi ülés nyilvános és zárt ülésformájára és annak feltételeire az Mötv. 
46. § (1) és (2) bekezdése irányadó. 

A Képviselő-testület összehívásának rendje 

10. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. A polgármester 
akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester egyidejű 
akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze a képviselő-testület ülését. 

 (2) Az ülés meghívója tartalmazza az ülés helyét, napját és kezdési időpontját, a napirendi 
javaslatot, előadóját. 

(3) A meghívó mellékletét képezik az előterjesztések és az önálló indítványok. 
(4) A Képviselő-testület ülésén kiosztható előterjesztésre csak a jegyző törvényességi 

véleményezésével kerülhet sor,  
11. § (1) A rendes ülésre szóló meghívót és annak mellékleteit az ülés napját megelőzően 

legalább 4 nappal kell kézbesíteni elektronikus levélben. A meghívót nyomtatott formában is 
ki kell küldeni. 

(2) Indokolt esetben a Képviselő-testület ülése rövid úton is összehívható a napirend 
megjelölésével a meghívó kézbesítését, illetve az értesítés közlését követő napra. 

 (3) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot a polgármester tájékoztatja a 
település honlapján és hirdetőtábláján. 

 
12. § A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meghívott 
a) a napirend által érintett szervezet vezetője, az intézményvezetők 
b) a napirend által érintett helyi önszerveződő közösség képviselője 
c) akinek meghívását a polgármester szükségesnek tartja 

Határozatképesség 

13. § (1) A Képviselő-testület határozatképességére, szavazatszükségességére és a 
betöltetlen képviselői hely határozatképesség szempontjából történő értékelésére az Mötv. 
47.§ (1) és (2) bekezdése irányadó. 

(2) A nyílt szavazásra és a szavazás eredményének megállapítására az Mötv. 48. § (1) és (5) 
bekezdései irányadóak. 

(3) Amennyiben a képviselő a döntéshozatalban való a személyes érintettségre vonatkozó 
bejelentési kötelezettségét elmulasztja a személyes érintettséghez kapcsolódó szavazás 
megkezdéséig, a képviselő-testület a mulasztó képviselő következő 3 havi tiszteletdíját 
megvonja.  

(5) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi pont tárgyalására a Képviselő-testület 
ülését 4 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. 
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A Képviselő-testület üléseinek vezetése 

14. § (1) Az elnök ülésvezetési feladatai: 
a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése, 
b) a határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, a 

képviselő-testület üléséről távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről tájékoztatás, 
c) napirendi javaslat előterjesztése, 
d) az ülés vezetése, a szó megadása, az ülés rendjének biztosítása 
e) rendzavarás esetén az ülés félbeszakítása 
f) javaslattétel a napirendi pont tárgyalásának elnapolására, napirendek összevont 

tárgyalására, 
g) a vita összefoglalása 
h) szavazás elrendelése, a szavazás számszerű eredményének megállapítása. 
(2) Az elnök figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem 

illő, másokat sértő kifejezéseket használ, méltatlan magatartást tanúsít. Ismételt rendzavarás 
esetén a szót megvonhatja. 

(3) A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester elnököl. A polgármester és az 
alpolgármester tisztség egyidejű betöltetlensége, a polgármester és az alpolgármester tartós 
akadályoztatása esetén a korelnök vezeti a képviselő-testület ülését. 

 
15. § (1) Az ülés napirendjéről a képviselő-testület vita nélkül határoz. 
(2) A napirend sorrendje 
a) sürgősséggel tárgyalandó indítvány 
b) munkatervben szereplő napirendek 
c) rendelet-tervezet 
d) személyi kérdések 
e) más napirendek 
f) kérdések, bejelentések, tájékoztatók, beszámolók. 
 
16. § (1) A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal elnapolható. A javaslatról a 

Képviselő-testület határoz. 
(2) A napirendi pont előterjesztője polgármester, alpolgármester, képviselő, jegyző, 

aljegyző lehet. 

Előterjesztés 

17. § (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a képviselő-testület, vagy a 
képviselő által előzetesen javasolt rendelettervezet, határozati javaslat, beszámoló és 
tájékoztató. 

(2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban kerül benyújtásra, legkésőbb az ülést megelőző 
3. napon. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt 
előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását is. 

(3) Az előterjesztés tartalmazza 
a) az előterjesztő megnevezését, 
b) az előterjesztés iktatószámát, 
c) az előterjesztés tárgyát, 
d) az előterjesztést megtárgyaló bizottságok megnevezését 
e) törvényességi véleményezésre bemutatás idejét 
f) az előterjesztés előzményit, így a korábbi testületi megállapodásokat, a témában hozott 

korábbi határozatokat, azok végrehajtásának eredményeit, és a jelenlegi állapotot, 
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g) a jogszabályi környezetet, 
h) mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, tényeket, adatokat, amelyek lehetővé 

teszik az értékelést és a döntést indokolják, 
i) az előterjesztés költségvetésre gyakorolt hatását, 
j) a lehetséges döntési alternatívát és jogszabályi megalapozását, a javaslat indokolását, 
k) határozati javaslatot, rendelet-tervezetet, a végrehajtásért és ellenőrzésért felelős 

megnevezését, az intézkedés határidejét. 
 
18. § A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztés összeállításáért az előterjesztő a felelős. 

Az előterjesztő az előkészítés során megismeri és figyelembe veszi a napirendi témájában 
érintett szerv, illetve a lakosság véleményét, javaslatát. 

Sürgősségi indítvány 

19. § (1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés 
meghívójában az előterjesztések között nem szerepel. 

(2) A képviselő-testület a napirend tárgyalása során dönt az előterjesztés napirendre 
vételéről. Ha nem ismeri el a sürgősséget, az előterjesztést a következő ülés napirendi 
javaslataként kell kezelni. 

(3) A sürgősségi indítványt írásban a polgármesternél kell benyújtani a napirend 
megállapítását megelőzően, a sürgősség tényének indokolásával. 

(4) Sürgősségi indítványt nyújthat be 
a) a polgármester, 
b) az alpolgármester, 
c) a képviselő 
d) a jegyző 
e.) az aljegyző. 

Kérdés, interpelláció 

20. § (1) Kérdésnek minősül az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, 
döntési, előkészítési jellegű tudakozódás. 

(2) Interpellációnak minősül a magyarázatadási kötelezettség az interpellált személy 
feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben. 

(3) A kérdésre a képviselő-testület ülésén válaszol az, akihez a kérdést intézték, ennek 
hiányában 30 napon belül írásban érdemi választ ad. 

(4) A képviselő a képviselő-testület ülésén interpellációt intézhet 
a) a polgármesterhez, 
b) az alpolgármesterhez, 
c) a jegyzőhöz. 
(5) Az interpellációra az ülésen, ennek hiányában 15 napon belül írásban érdemi választ ad 

az, akihez az interpellációt intézték. 
(6) Ha a képviselő az interpellációra adott választ nem fogadja el, úgy a képviselő-testület 

dönt az elfogadásról. Elfogadás hiányában a képviselő-testület eseti bizottságot hoz létre az 
interpelláció tárgyát képező téma vizsgálatára, vagy a kivizsgálással bizottságát bízza meg. A 
vizsgálat eredményéről a soron következő rendes ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni 
kell. 
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Vita 

21. § (1) Az írásbeli előterjesztést és az önálló indítványt az előterjesztő vita előtt szóban 
kiegészítheti, módosíthatja. 

 (2) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit 
vitát. 

(3) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők 
kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó válaszol. 

(4) Felszólalásra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A polgármester soron kívüli 
felszólalást is engedélyezhet. 

(5) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita 
bezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. 

 
22. § (1) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselő-testület 

bármely tagja javaslatot tehet. Erről a képviselő-testület vita nélkül határoz. A vita lezárása 
után a napirend előterjesztője a hozzászólásokkal összefüggésben ismerteti álláspontját. 

(2) A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok 
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni. 

(3) Bármelyik képviselő a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő 
levételét, a döntéshozatal elhalasztását. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt. 

 
23. § Módosító javaslatot az ülés előtt írásban, illetve az ülésen szóban lehet előterjeszteni. 

Az előterjesztő nyilatkozik, hogy a módosító javaslatot befogadja-e. A szavazás elrendelése 
előtt az ülés elnöke a módosító javaslat írásba foglalását kérheti. Amennyiben az előterjesztő 
a módosító javaslatot befogadja, a módosítással együtt kell szavazásra bocsátani a 
rendelettervezetet vagy határozati javaslatot, amennyiben nem fogadja be, az eredeti 
előterjesztésben szereplő rendelettervezetet vagy határozati javaslatot kell szavazásra 
bocsátani. 

A szavazás rendje 

24. § (1) A képviselőtestület a napirendi pont vitáját követően a döntést igénylő kérdésben 
rendeletet alkot vagy határozatot hoz. 

(2) Az ülés elnöke az előterjesztett javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra. A 
módosító javaslatról való szavazás megelőzi az előterjesztett javaslatról való szavazást. Ha az 
egymást kizáró javaslatok közül a képviselő-testület az egyik javaslatot elfogadja, a többiről 
nem kell szavazást elrendelni. 

(3) Ha a képviselőtestület két vagy több előterjesztést együtt vitatott meg a határozati 
javaslatokról akkor is külön-külön kell szavazást elrendelni. 

 
25. § (1) A képviselő-testület a döntéseit kézfelemeléssel hozza. 
(2) Szavazategyenlőség esetén a vita tovább folytatható és a javaslat ismét szavazásra 

bocsátható. Ismételt szavazategyenlőség esetén az előterjesztő javaslatát a következő rendes 
ülésre terjesztheti elő. 

(3) A Képviselő-testület a döntéseit egyszerű többséggel hozza. Az egyszerű többséggel 
elfogadható javaslat elfogadásához a jelenlévő Képviselő-testületi tagok több mint felének 
„igen” szavazata szükséges. 

(4) A minősített többséggel elfogadható javaslat elfogadásához a megválasztott képviselők 
több mint felének „igen” szavazata szükséges. A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően 
minősített többség szükséges: 
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a) a rendeletalkotás; 
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által 

hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 
c) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 
d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy 

más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás 
átvétele, átadása; 

e) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 
csatlakozás, abból történő kiválás; 

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

g) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
h) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, Kormányhivatalnál, 

Ügyészségnél, bíróságnál, perindítás; 
j) a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással 

kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 
k) az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő 

egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 
l) a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása, 

területszervezési kezdeményezés; 
m) zárt ülés elrendelése; 
n) Képviselő-testületi tag kizárása; 
o) a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti önfeloszlatás; 
p) Önkormányzati pénzügyi kötelezettséget vállaló szerződéskötéshez; 
q) sürgősségi indítvány tárgyában való döntéshez; 

(5) A (4) bekezdés szerinti minősített többséghez kötött aktusok visszavonásához, 
megszüntetéséhez szintén minősített többséggel történő döntés szükséges. 

26. § (1) A Képviselőtestület titkos szavazással dönt mindazon esetekben amikor jogszabály 
azt kötelező jelleggel előírja. 

 (2) A Képviselő-testület titkos szavazással dönthet az Mötv. 46.§ (2) bekezdése szerinti 
tárgykörökben, amennyiben azt legalább 3 képviselő kezdeményezi. 

(3) A titkos szavazást a jegyző bonyolítja le, tájékoztatást ad a szavazás lebonyolításáról, a 
szavazást követően megszámlálja a szavazatokat és a szavazás eredményéről jelentést tesz a 
Képviselő-testületnek. 

(4) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, arra kijelölt helyiségben és 
szavazóurna igénybevételével történik. 

(5) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza: 
a) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét, 
b) a képviselő-testület jelen lévő tagjainak nevét, 
c) a szavazás során felmerült körülményeket. 
(6) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselőtestület üléséről 

készült jegyzőkönyvhöz. 
   (7) A titkos szavazásra vonatkozóan az Mötv. 48.§ (4) bekezdése szerinti szabály jelen 
rendelet 29.§ (5) bekezdésben lévő név szerinti szavazás kötelezettségével érintett témakörök 
kivételével alkalmazható. 

27. § (1) A képviselőtestület legalább 2 fő képviselő indítványára név szerinti szavazást tart. 
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(2) Névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa képviselők nevét akik 
„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazást a névsoron 
feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és az eredményről az ülés elnökét tájékoztatja. A 
szavazás eredményét az ülés elnöke állapítja meg. 

(3) Személyi és ügyrendi kérdésben névszerinti szavazás nem tartható. 
(4) A név szerinti szavazás tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvhöz 

csatolni kell a szavazás eredményét. 
(5) Név szerinti szavazást kell tartani:  

a) a Képviselő-testület megbízatásának lejártát megelőző feloszlásáról szóló testületi 
döntésről  

b) önkormányzati kötvénykibocsátásról. 
   (6) A név szerinti szavazásra vonatkozóan az Mötv. 48.§ (3) bekezdésében foglaltak 
irányadóak. 

Jegyzőkönyv 

28.§ (1) A Képviselő-testület üléséről szóló jegyzőkönyvre, annak aláírására, közokirati 
jellegére, betekinthetőségére az Mötv. 52.§ szerinti szabályok irányadóak. 
   (2) A Képviselő-testület üléséről jegyzetelés alapján 2 példányban kivonatos jegyzőkönyv 
készül.  

(3) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
(4) A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a jegyző kezeli. Egy példányt 

a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnak kell továbbítani, további egy példányt – 
zárt ülésről készített jegyzőkönyvet kivéve – a Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Etei 
Kirendeltsége irattárában kell elhelyezni. 

A képviselő-testület döntései 

29. § (1) A képviselő-testület a törvényben meghatározott esetben határozatot hoz, 
rendeletet alkot. 

(2) A képviselő-testület határozata tartalmazza 
a) a testület döntését, 
b) a döntés végrehajtásának határidejét, 
c) a végrehajtásért felelős személy nevét, szerv elnevezését, 
d) a határozatról értesítendők körét. 
(3) A képviselő-testület határozatának és rendeletének megjelölésére jogszabály kihirdetése 

során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről 
szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(4) A képviselő-testület döntéseiről a jegyző határidő-nyilvántartást vezet. 
(5) A döntést a jegyzőkönyv aláírását követően haladéktalanul el kell elküldeni a 

végrehajtásért felelős személynek és szervnek. 

30. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti 
a) a települési képviselő 
b) a polgármester, 
c) az alpolgármester, 
d) a jegyző, 
e) az aljegyző 
f) az önkormányzat által fenntartott intézmény vezetője, 
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g) a település önszerveződő közössége. 
(2) A rendelet-tervezet előkészítéséhez a képviselő-testület elveket, szempontokat állapíthat 

meg. 
(3) A rendelet-tervezet kodifikációját a jegyző végzi. Esetenként megbízható az 

előkészítéssel ideiglenes bizottság, illetve külső szakértő. 
 
31. § (1) Az önkormányzati rendelet előkészítése során elemezni kell a jogszabályi 

környezetet, a szabályozandó tárgy szerint érintett szervezetek, szakemberek véleményét, 
álláspontját, társadalmi egyeztetés releváns eredményét. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elemzés eredményét a rendelet előterjesztésében az 
előterjesztő ismerteti. 

 (3) A lakosság széles körének jogait, kötelességeit érintő önkormányzati rendelet tervezetét 
legalább 5 napra társadalmi egyeztetés céljából el kell helyezni a Tárkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Etei Kirendeltsége hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján. A 
településen lakó választópolgárok a tervezettel kapcsolatos véleményt írásban juttatják el a 
polgármesterhez a közzétételben megjelölt időpontig.  

(4) A (3) bekezdés szerinti társadalmi egyeztetésre nem lehet bocsátani a helyi adóval, 
önkormányzati vagyongazdálkodással, költségvetéssel, önkormányzati bevétellel és a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos rendeleteket. 

 
32. § (1) A rendelet-tervezetet a polgármester, a jegyző, az aljegyző terjeszti képviselő-

testület elé. 
(2) A rendelet-tervezet általános és részletes indokolással terjeszthető elő. Az előterjesztő 

tájékoztatja a képviselő-testületet az előkészítés és a véleményeztetés során felvetett, de a 
tervezetben nem szereplő javaslatokról is, utalva a mellőzés indokaira. 

 (3) A jegyző, az aljegyző a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét naprakész 
állapotban vezeti.  

(4) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötelezettek évente, a munkatervben 
meghatározott időpontban tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetéről és a végrehajtás 
legfontosabb tapasztalatairól. 

 
33. § (1) A rendelet a Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Etei Kirendeltsége 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A kifüggesztés napja minősül a 
kihirdetés idejének.  
(2) Az önkormányzat honlapján a rendeletek mellékleteit és egységes szövegét is közzé kell 
tenni. A rendelet és a határozat a Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Etei Kirendeltsége 
épületében tekinthető meg személyesen. 
(3) A rendeletek aláírására, kihirdetésére és helyesbítésére az Mötv. 51.§-a irányadó. 

Közmeghallgatás 

34. § (1) Kötelező közmeghallgatást tartani a munkatervben valamint a Képviselő-testület 
által esetenként meghatározott egyes napirendek tárgyalása előtt. 

(2) A közmeghallgatás időpontját az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a 
közmeghallgatás előtt legalább 10 nappal. A közmeghallgatás plakátját ki kell függeszteni a 
Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Etei Kirendeltsége hirdetőtábláján. A  
közmeghallgatás időpontjáról szórólapon is tájékoztatni kell a lakosságot. 

(3) A közmeghallgatás gyakoriságára, a válaszadás szabályaira az Mötv. 54.§-a irányadó. 
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Falugyűlés 

 

35. § (1) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, ill. a jelentősebb 
döntések sokoldalú előkészítése érdekében – az állampolgárok, az önszerveződő közösségek  
közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából – 
falugyűlést hívhat össze. A falugyűlés fontosabb szabályai: 

a) A gyűlés helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő 
tárgykörökről a Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Etei Kirendeltsége 
hirdetőtábláján, és az önkormányzat honlapján kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt 
legalább 5 nappal. 

b) A falugyűlést a polgármester vezeti. Erre meg kell hívni a képviselőket, a jegyzőt, az 
aljegyzőt. 

c) A falugyűlésről jegyzőkönyv készült, amelynek vezetéséről a jegyző gondoskodik. 
d) A falugyűlésen elhangzott állásfoglalásokról és az ott felmerült kisebbségi 

véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 
 

A települési képviselő 

36. § (1) A képviselőt törvényben és önkormányzati rendeletben meghatározott jogok illetik 
meg és kötelezettségek terhelik. 

(2) A képviselő eskütételére vonatkozó szabályokat törvény határozza meg. 
(3) A képviselő 
a) tevékenyen részt vesz a képviselő-testület és annak a bizottságnak a munkájában, 

amelynek tagja 
b) írásban vagy szóban a polgármesternek bejelenti, ha a Képviselő-testület ülésén nem tud 

részt venni, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van, 
c) a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okot az előterjesztés vitájának megkezdése 

előtt bejelenti, 
d) a Képviselő-testület megbízásából való eljárásáról a következő ülésen beszámol. 
(4) A képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről a rendelet 3. melléklete rendelkezik. 

   (5) A képviselő – a választópolgárokkal való közvetlen és rendszeres kapcsolat-tartása 
végett – fogadóórát tarthat. 

 
37. § (1) Az Mötv. 32.§ (2) i) pontjában foglalt képviselő-testületi ülésen történő részvétel 

igazolatlan elmulasztása esetén a képviselő-testület határozattal megvonhatja a mulasztó 
képviselő egy havi tiszteletdíját, amennyiben egymás után igazolatlanul 3 esetben hiányzik a 
képviselő az ülésről. Az igazolások elfogadásáról a képviselő-testület a mulasztással 
egyidejűleg dönt azok benyújtásának időpontjától függetlenül. Az ismételt mulasztás esetében 
ismételten kiszabható a tiszteletdíj megvonás.  

 (2) Az Mötv. 32.§ (2) k) pontjában foglalt választópolgárok felé nyújtandó képviselői 
tájékoztatási kötelezettség évente december 31-ig. 

A képviselő-testület bizottságai 

38. § (1) A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának 
szervezésére, ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó 
bizottságokat választ, ideiglenes bizottságot választhat. 

 (2) A Képviselő-testület állandó bizottsága és annak létszáma: 
Ügyrendi Bizottság: 3 fő 
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 (3) A bizottságokra átruházott hatáskörök és az általuk ellátandó feladatok részletes 
jegyzékét az SZMSZ 2. melléklete rögzíti. A bizottságok feladatkörének módosítását 
szükség esetén a Képviselő-testület bármely tagja írásban indítványozhatja. 

 
39. § (1) A képviselő-testület meghatározott feladat ellátására eseti bizottságot hozhat létre. 

Az eseti bizottság megbízatása a tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáig tart. 
(2) Az ideiglenes bizottság feladatát és működésének időtartamát a Képviselő-testület a 

bizottság megválasztásakor állapítja meg. 
(3) Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok 

megfelelően irányadók.  
40. § (1) A bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben 
a) előkészíti a képviselő-testület döntését, 
b) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 
c) szervezi a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását, 
d) kezdeményezi valamely előterjesztés vagy indítvány sürgősségi tárgyalását, 
e) állást foglal a képviselő-testület által meghatározott előterjesztésben foglaltakról 
f) ellenőrzi a Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Etei Kirendeltségének a képviselő-

testület döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló tevékenységét, 
g) ellátja a képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat. 
(2) A bizottságok létrehozására az Mötv. 57. § (1) és (3) bekezdései, az elnök és tagjainak 

megbízatására, választására, összetételére, megbízatásról történő lemondásra az Mötv. 58. § 
(1) bekezdése, képviselő-testületi átruházott hatáskörökre az Mötv. 59. § (1) és (3) 
bekezdései, ügyrendjére az Mötv. 60. §-a, a bizottság összehívására, döntéseinek 
végrehajtására és felfüggesztésére az Mötv. 61. § rendelkezési irányadóak. 

A bizottsági működés főbb szabályai 

41. § (1) A bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és 
vezeti.  

(2) A bizottság elnöke a meghívót és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket az ülés 
előtt 3 nappal megküldi a bizottság tagjainak és a meghívottaknak. 

(4) A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert, az alpolgármestert, a jegyzőt, 
valamint a napirend által érintett helyi önszerveződő közösség képviselőjét. A bizottság 
elnöke a bizottsági ülésre más érdekelteket is meghívhat, akik az ülésen tanácskozási joggal 
vesznek részt. 

(5) Bármely képviselő, a polgármester, az alpolgármester és a jegyző javaslatot tehet 
valamely, a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalására. A bizottság elnöke az 
indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, melyekre köteles meghívja az 
indítványozó képviselőt. 

(6) A bizottság köteles a munkatervében szereplő, illetve a Képviselő-testület által 
meghatározott feladatokat az előírt határidőre elvégezni. A soron következő képviselő-
testületi-ülés előtt 3 nappal a bizottság rendelkezésére bocsátott előterjesztést legkésőbb a 
Képviselő-testületi ülést megelőző nap köteles megtárgyalni. A bizottsági ülést követően 
benyújtott sürgősségi indítványokról, illetve módosító javaslatokról a bizottság a Képviselő-
testületi ülés megkezdéséig foglalhat állást. 

(6) A bizottság döntéseiről a bizottság elnöke ad tájékoztatást. 
 (7) A bizottság a tevékenységéről évente a munkatervben meghatározott időpontban 

beszámol a képviselő-testületnek. 
(8) A bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról a jegyző gondoskodik. A bizottságok 

iratait az ügyiratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 
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Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző 

42. § (1) A polgármester megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el. 
(2) A polgármester eskütételére az Mötv. 63.§-a, az ülések összehívására az Mötv. 65.§-a,  

polgármester képviselő-testületi tagságára az Mötv. 66.§-a irányadó. 
(3) A polgármester jogait és kötelezettségeit az Mötv. 67.§-a szabályozza. 
(4) A polgármester feladata a képviselő-testület működésével kapcsolatban 

a) képviseli a képviselő-testületet, 
b) előterjeszti a képviselő-testület munkatervét, 
c) beszámol az átruházott hatáskör gyakorlásáról, 
d) segíti a képviselők munkáját, 
e) aláírja a képviselő-testület rendeletét, valamint az üléstől készített jegyzőkönyvet, 
f) ellenőrzi a képviselő-testület határozatainak végrehajtását. 

(5) A polgármester ismételt tárgyalásra vonatkozó jogait az Mötv. 68.§ (1) bekezdése 
tartalmazza. 
 
43.§ (1) A polgármesternek az Mötv.  68.§ (2) bekezdése szerinti döntéshozatala nem 
terjed ki 
a) rendeletalkotásra, 
b) önkormányzati vagyon megterhelésére, 
c) hitelfelvételre, 
d) részvénykibocsátásra, 
e) fegyelmi eljárásban történő döntéshozatalra. 
(2) A polgármester az Mötv. 68.§ (3) bekezdés szerinti, a képviselő-testület utólagos 

tájékoztatása mellett két ülés közötti időszakban meghozható döntései az alábbi 
tárgykörökben hozhatja meg 
a) önkormányzat által vagy önkormányzati társulási tagként benyújtható, pályázati 

támogatással járó pályázati anyag benyújtása, amennyiben a képviselő-testületi 
ülésen történő tárgyalás a pályázati határidő elmulasztásával járna és a pályázati 
önrész nem haladja meg a 200.000 Ft-ot, 

b) pályázati nyilatkozat pótlása, amennyiben a képviselő-testületi ülésen történő 
tárgyalás a nyilatkozattételi határidő elmulasztásával járna, 

c) veszélyhelyzet, súlyos káresemény elhárításához szükséges intézkedés 
meghozatala, 

d) az Önkormányzat jogérvényesítése érdekében tett jognyilatkozat vagy beadvány, 
kereset, amennyiben a képviselő-testületi ülésen történő tárgyalás jogvesztő 
határidő elmulasztásával járna, 

e) amennyiben a döntés elmaradása az önkormányzatnak vagyoni hátrányt jelentene. 
(3) A polgármester az éves költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a 

forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.  

44. § (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
alpolgármestert választ a képviselők közül. Választására, jogállására az Mötv. 74.§-a, 
eskütételére, jogállására az Mötv. 63.§-a irányadó. 

(2) Az alpolgármester megbízatását társadalmi megbízatásban látja el. 
 
45. § (1) A jegyző és az aljegyző kinevezésére, a jegyzői, aljegyzői állás 6 hónapon túl 

történő betöltetlensége esetére vonatkozó szabályokra, a jegyző jogaira és kötelezettségeire az 
Mötv. 81-82.§-ai irányadóak.  

(2) A jegyző feladati a képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatban 
a) törvényességi szempontból véleményezi az előterjesztéseket, 
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b) biztosítja a működéssel összefüggő szervezési és ügyviteli feladatok ellátását, 
c) gondoskodik a jegyzőkönyv elkészítéséről és a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről, 
d) előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, 
e) aláírja az önkormányzat rendeleteit, gondoskodik a kihirdetésről. 

(2) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Tárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Etei Kirendeltsége köztisztviselői felett. 

(3) Az aljegyző közvetlenül irányítja a KÖH feladatait Ete hatósági és önkormányzati 
ügyeinek tekintetében. A jegyző tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén ellátja 
teljes jogkörrel a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat, az alapvető munkáltató jogok 
gyakorlása kivételével. 

(4) A jegyzőt, aljegyzőt jegyzői hatósági jogkörben hat hónapot meg nem haladó 
akadályoztatásuk esetén, az adóhatósági jogkörök kivételével, valamint a képviselő-testületi 
előterjesztések törvényességi ellenőrzésében és a képviselő-testületi üléseken a törvényességi 
felügyeletet szolgáló részvétel tekintetében az igazgatási ügyintéző helyettesíti. 

(4) A jegyzőt, aljegyzőt pénzügyi igazgatási és gazdálkodási feladatkörében, valamint 
adóhatósági jogkörben hat hónapot meg nem haladó akadályoztatása esetén a gazdálkodási 
ügyintéző  helyettesíti. 

Közös Önkormányzati Hivatal 

46. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése: Tárkányi Közös Önkormányzati 
Hivatal. 

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: 2945 Tárkány, Fő u. 144. 
 (3) A Közös Önkormányzati Hivatal állandó kirendeltségei: 

a.) Etei Kirendeltség 2947 Ete Kossuth L. u. 69. 
b.) Csépi Kirendeltség 2946 Csép Kossuth L. u. 52. 

 (4) A Közös Önkormányzati Hivatal Etei Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje: 
hétfőn 8-12   óra között     
kedden 8-16     óra között     
szerdán 8-12     óra között       
csütörtökön 8-16    óra között     
pénteken nincs 
 
Jegyző ügyfélfogadási rendje: 
Etei Kirendeltségen szerdán 8-16 óra között. 

 
(4) A jegyző javaslatára egy fő aljegyző kerül kinevezésre.  
(5) A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján meghatározza a Közös 

Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását, az ügyfélfogadása rendjét, 
valamint a bértömeget.  

(6) A polgármester az (5) bekezdésre vonatkozó előterjesztését a jegyző ajánlásainak 
figyelembevételével teszi meg. 

 
47.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatalt a Képviselő-testület az Mötv. 84.§ (1) bekezdés 

szerinti célra hozta létre. A Hivatal köteles ellátni a bizottságok működésével kapcsolatos, 
valamint a Képviselő-testület és a polgármester által meghatározott feladatokat, különös 
tekintettel azokra az esetekre, amikor a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben jár el a 
bizottság. 
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(2) A települési képviselő a közös önkormányzati hivataltól a jegyző útján igényelheti a 
képviselői munkához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést.  

 (3) A Közös Önkormányzati Hivatal igény szerint köteles az Önkormányzat és a hivatal 
működésével, a község életével kapcsolatban adatokat szolgáltatni és jelentést készíteni a 
Képviselő-testületnek, valamint a bizottságoknak. 

 
48. §  A Közös Önkormányzati Hivatal a jegyző által elkészített és a képviselőtestületek 

által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat szerint működik. 
  
49. § (1) E rendelet alkalmazásában önszerveződő közösség bármely, a település 

közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesület, alapítvány, egyház, nonprofit 
szervezet. 

(2) Ez a rendelet 2019. november 1. napjával lép hatályba.  
(3) Hatályát veszti Ete Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatról szóló 8/2014. (XII.12.) Önk. számú rendelete. 

Ete, 2019. október 30. 

  Gyüsziné Rohonczi Anita     dr. Szallerbeck Zsolt  
       polgármester      jegyző 
 

2. Szociális tűzifakiosztás 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselők! Beérkezett tűzifa kérelmek 
megfelelnek a tűzifarendeletben leírtaknak, kivétel 3 kérelmet. 2 meghaladta minimális 1 főre 
jutó összeghatárt, és egy kérelemhez nem csatoltak nyugdíjjárulék szelvényt. Javaslom a többi 
kérelem elfogadását! Megállapítom, hogy a testület 5 igen szavazattal elfogadta a beérkezett 
kérelmeket.  
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
60/2019.(X.30.) EKKT. Határozata 

 
Ete Községi Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a szociális tűzifa kiosztásról 
szóló rendeletnek megfelelő kérelmezők részére készítse el a megállapító határozatokat.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 

3.  Letelepedési támogatás iránti kérelem elbírálása 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselők! Nagy Klarissza etei lakos 
250.000 Ft letelepedési támogatást kérvényez. Kérem a testületet a támogatás 
megállapítására!  
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
61/2019.(X.30.) EKKT. Határozata 

 
Ete Községi Képviselőtestülete 
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Nagy Klarissza 2947 Ete Kossuth L. u. 77. sz. alatti lakosok kérelmének helyt ad. 
 
Részére Ete községben való letelepedése támogatására 250.000 Ft összegű helyi lakáscélú 
támogatást nyújt. A támogatás célja: Az Ete, Kossuth L. u. 73. számú ingatlanon álló családi 
ház megszerzése. 
 
Felkéri a támogatottat, hogy a rendelkezésükre bocsátott blanketta szerződést az 
önkormányzattal egyeztetve, ügyvéddel készíttessék el, és aláírásra nyújtsák be. 
A támogatást átutalja a szerződésben megjelölt számlaszámra. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a kölcsönt – a támogatási szerződés aláírása után – a 
kérelmezők részére utaltassa át. 
 
A határozat a 19/2007. (XI.5.) számú ÖR. 4. §-án alapul. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 

4. Közelgő ünnepekkel, rendezvényekkel kapcsolatos megbeszélés 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselő! 2019. november15-én tartjuk 
az idősek napját. A korábbiakkal ellentétben szeretném, ha nem csomagot, hanem 2000 Ft 
összegben utalványt kapnának a falu 60 évesnél idősebb nő és 64 évnél idősebb férfi lakói. Az 
utalványt az etei boltban lehetne levásárolni. Kérem a testület támogatását ez ügyben.  
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Megkérem Szabó Mária Magdolna alpolgármester 
asszonyt, tájékoztassa a testületet az idősek napi programmal kapcsolatban. 
 
Szabó Mária Magdolna képviselő: Két árajánlat érkezett. Kvint operettől: 2 fővel jönnének 
110.000 Ft, 4 fővel 150.000 Ft. Mindegyik műsor 50-60 perc. 
Molnár Gábor képviselő: A Lovas színháztól is lehetne árajánlatot kérni. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Megbízom Szabó Mária Magdolnát vegye fel a 
lovas színházzal a kapcsolatot. 
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
62/2019.(X.30.) EKKT. Határozata 

 
2019. november 15-i Idősek Napján Ete Községi Képviselőtestülete 2000 Ft összegben 
utalványt biztosít a falu 60 évesnél idősebb nő és 64 évnél idősebb férfi lakói részére. Az 
utalványt az etei boltban lehet levásárolni.  
Az Idősek Napi műsor megszervezésével megbízza Szabó Mária Magdolna alpolgármester 
asszonyt. 
 
Határidő: 2019. november 15. 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
    Szabó Mária Magdolna alpolgármester 
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Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: November 3-án a tanító és lelkipásztorok 
síremlékeit koszorúzzuk meg. November 8-án Márton-napi felvonulást szervezünk, melyre 
mindenkit szeretettel várunk. November 9-én Márton-napi bál lesz. November 29-én adventi 
kézműves foglalkozás, december 15-én Falukarácsony. Kérem a képviselők részvételét a 
rendezványeken. 
 

5. Egyebek 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselők! Buda Mónika kérelmet adott 
be. Édesanyja elhalálozott és a hagyatéki tárgyalás ügyvédi költségeit nem tudja kifizetni. 
Javaslom, hogy kamatmentes kölcsönt ajánljunk fel számára. 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
63/2019.(X.30.) EKKT. Határozata 

 
Buda Mónika részére édesanyja elhalálozása miatti költségek és a közjegyzői munkadíjak 
rendezésére kamatmentes kölcsönt ajánl fel. 
 
Határidő: 2019. november 15. 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tatai Ferenc levelet írt a Képviselő-testületnek, 
melyben el kívánja cserélni az Etén lévő 295/3. hrsz-ú ingatlant az önkormányzat 
tulajdonában lévő 06/2. hrsz-ú ingatlannal.  
Molnár Gábor képviselő: Legalább, akkor rendbe lenne. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt képviselők! A bolt körüli terület 172m2, 
az önkormányzat ingatlana kb. 1 ha. Én nem javaslom a cserét. Döntsön a testület, hogy el 
kívánja-e cserélni vagy sem! Szavazzunk, kérem, kézfenntartással jelezze, aki nem kívánja 
elcserélni a területet!  
 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatot hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
64/2019.(X.30.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja elcserélni a Tatai Ferenc 
tulajdonában lévő Ete 295/3. hrsz-ú ingatlant azt önkormányzat tulajdonában lévő 06/2. hrsz-ú 
ingatlannal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt Képviselők! Malcsik Gábor Úr azzal a 
kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy a 0168 hrsz-ú úton lévő hidat helyeztesse át az út 
hivatalos nyomvonalába, és tegye használhatóvá. Malcsik Úr a földtulajdonosok közössége 
nevében megígérte, hogy a hídhoz szükséges átereszeket megveszik. Javaslom, hogy vegyük 
fel a kapcsolatot a földmérővel és utána egyeztessünk a vázrajz alapján az Etei 
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Földtulajdonosok közösségével. Kérem, szavazzunk! Aki egyet ért a javaslattal 
kézfenntartással jelezze! 
A Testület Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester javaslatára 5 igen szavazattal 
(egyhangúlag) a következő határozatokat hozza: 
 

Ete Község Képviselőtestületének 
65/2019.(X.30.) EKKT. Határozata 

 
Ete Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

- megtárgyalta az Etei Földtulajdonosi Közösség beadványát, melyben kérik, hogy az 
önkormányzat az Etei 0168 hrsz-ú úton lévő hidat helyeztesse át a hivatalos út 
nyomvonalába, és tegye használhatóvá.  

- felveszi a kapcsolatot egy földmérővel a híd pontos helyének kitűzése érdekében. 
- a vázrajz alapján a további intézkedések megtétele érdekében egyeztet az Etei 

Földtulajdonosi Közösséggel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester 
 

Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Tisztelt képviselők! A vízelvezető árkok 
vizsgálatát kérték az önkormányzattól. Szeretném a képviselőket megkérni, hogy segítsenek 
az árkok állapotának felmérésében.  
Komáromi utca és a Petőfi utca vízelvezető árkainak felmérésére Szabó Mária Magdolnát, a 
Jókai utcáéra Molnár Gábort, a Diófa utcáéra Rácz Miklós Istvánt, Kossuth Lajos utca 
páratlan oldalára Tatai Ferencnét, Ady Endre utcáéra Szabó Mihály aljegyző urat kérem fel. A 
Kossuth Lajos utca páros oldalát én magam nézem át.  
 
Molnár Gábor képviselő: A telkem mögötti birtokokat gaztalanítani kellene. 
Tatai Ferencné képviselő: Az apósomék és a Fábiánék közötti területen le kellene vágni a 
füvet! 
Molnár Gábor képviselő: Szeretném jelezni, hogy rókák vannak a Jókai utcában. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Már jeleztem a Vadásztársaság felé.  
Tatai Ferencné képviselő: Tisztelt képviselők! Javaslom, hogy minden egyes megszületett 
gyermeknek ültessünk fát. 
Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester: Erre a legalkalmasabb hely a faluban a Petőfi utca 
vége és az Ady E. utca közötti rész.  
Rácz Miklós István képviselő: Jó lenne, ha táblákat helyeznénk ki a faluban. 
(gyalogosátkelő, forgalomlassító) Az Ady u. vége nem belátható, ide jó lenne tükör. 
 
Több kérdés, hozzászólás hiányában Gyüsziné Rohonczi Anita polgármester a gyűlést 
22.24 órakor berekeszti. 

 


