
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2020.(II.22.) önkormányzati rendelet 

Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és d) pontjában; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ipolyszög Község 
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XII.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Az Ipolyszög Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 3.§ (3) bekezdése helyébe az 
alábbi (3) bekezdés lép: 
 
„(3) Az önkormányzat által ellátott feladatok és hatáskörök szakfeladat szerinti felsorolását az 1. számú 
melléklet tartalmazza” 

2. § 
 

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
 
(1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

1. a rendeletalkotás; 
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, 

kinevezés, vezetői megbízás; 
3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 
4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása; 
5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás 

módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 
6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez 

való csatlakozás, abból történő kiválás; 
7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 
9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 
10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 
11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti; 
12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá 

összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 
13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy éven át nem vesz 

részt a képviselő-testület ülésén; 
14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 
15. területszervezési kezdeményezés; 
16. a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának az Mötv 108. § szerinti ingyenes átruházására vagy 

nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés; 
17. amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.” 

 
 
 
 



3.§ 
 

(1) A Rendelet 13§ (6) bekezdése helyébe az alábbi (6) bekezdés lép: 
(6) „A (2) bekezdésben megjelölt dokumentumokat a képviselőnek – nyilatkozata alapján – elektronikus 
úton, vagy papír alapon kell megküldeni.” 

 
4.§ 

A Rendelet 16 § (12) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(12) Az előterjesztés részét képező határozati javaslatot alakszerű határozat formájában kell elkészíteni:  

a) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá tartozó ügyekben;  

5.§ 

A Rendelet 16§ (13) bekezdés helyébe az alábbi (13) bekezdés lép: 
„(13) A képviselő-testületi ülések és előterjesztések előkészítéséről a jegyző gondoskodik. A 16. § (2) bekezdés b) 
pontja szerinti írásbeli előterjesztések leadásának határideje az aktuális képviselő-testületi ülés előtti nyolcadik 
nap. „ 
 

6.§ 

A Rendelet 22§ (6) bekezdése helyébe az alábbi (6) bekezdés lép: 
„ (6) A képviselő-testület minősített többséggel dönt: 

a) a rendeletalkotás; 
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, 

kinevezés, vezetői megbízás; 
c) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás 

módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 
d) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez 

való csatlakozás, abból történő kiválás; 
e) intézmény gazdasági társaság alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről; 
f) a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának az Mötv 108. § szerinti ingyenes átruházásáról vagy nemzeti 

vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételéről; 
g) az önkormányzati képviselő kizárásáról, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításáról, a 

képviselői megbízatás megszűnéséről való döntésről,  
h) zárt ülés elrendeléséről a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti 
érdekét sértené, 

i) amely döntés esetén törvény minősített többségű döntés meghozatalát írja elő.” 
 

7.§ 

A Rendelet 24§ (1) bekezdése és 24§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(1) Napirend előtti felszólalásra bármelyik képviselő engedélyt kérhet a polgármestertől a 
felszólalás tárgyának megjelölésével. Amennyiben a polgármester az engedélyt megadja, a 
képviselő kérésére e tárgyban a képviselő-testület felszólalás és vita nélkül egyszerű szótöbbséggel 
határoz.” 
„(3) Amennyiben az elhangzott felszólalás alapján a polgármester indokoltnak tartja, az 
elhangzott felszólalás tárgyában a továbbiakban a 18. §. vagy a 25.-26. §-ban foglaltakat kell 
alkalmazni.” 

8.§ 
 
A Rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 
„(2) Az interpellációkat írásban, a képviselő-testület ülését megelőző hetedik nap 12,00 óráig lehet benyújtani a 
polgármesternél. Az interpellációra az interpellált a napirendek tárgyalása után szóban, de legkésőbb az ülést 



követő 15 napon belül írásban válaszol. A képviselő interpellációját a testület ülésén szóban megismételheti, 
kiegészítheti.” 

 
9.§ 

 
A Rendelet 3 mellékletének számozása 2-re változik. 
 

10.§  
 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
                Kárdási Jánosné                                                                    dr. Varga Andrea 
                   polgármester                           jegyző 
 
 
Kihirdetve: Ipolyszög, 2020. február 22.                                                     dr. Varga Andrea 
                              jegyző 
 


