
GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
  6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelete 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a népszavazás 
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. § 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyulakeszi Község 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (V. 3.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. § (2) bekezdése a következő d) és e) pontokkal egészül 
ki: 
 
„d) a jegyző, 
e) a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás.” 
 

2. § 
 

Az SZMSZ 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreinek felsorolását az 1. 
melléklet tartalmazza.” 

 
3. § 

 
Az SZMSZ 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. Írásos előterjesztést kell 
készíteni az át nem ruházható hatáskörbe tartozó ügyekben.” 

 
4. § 

 
(1) Az SZMSZ 24. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„b) a hitelfelvételről” 
 
(2) Az SZMSZ 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„(5) Névszerinti szavazást a polgármester, vagy a képviselők Mötv. 48. § (3) bekezdésében 
meghatározott számú képviselő indítványozhat. Névszerinti szavazás során a jegyző 
egyenként olvassa a képviselők nevét, akik „igen”-nel, vagy „nem”-mel szavaznak. A jegyző a 
névsoron feltünteti a szavazatokat, azt összeszámolja és a szavazás eredményét a névsorral 
együtt átadja az ülés elnökének. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást nem lehet tartani.” 



5. § 
 
Az SZMSZ 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Titkos szavazás rendelhető el azokban az ügyekben, melyeket a testület zárt ülésen 
tárgyal vagy tárgyalhat.”  
 

6. § 
 
Az SZMSZ 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb 
megoldása érdekében társulásokban vesz részt. A Képviselő-testület más települések 
Képviselő-testületeivel alakíthat társulásokat. A társulásokban az Önkormányzatot a 
polgármester képviseli. 
(2) Az Önkormányzat tagja a jogi személyiségű Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak, 
melyben az étkeztetés, házi segítségnyújtás, orvosi ügyelet feladatokat látja el a társulásban 
fenntartott Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül. 
(3) Az Önkormányzat a társulások működésének részletes szabályait a társulási 
megállapodásban határozza meg.” 
 

7. § 
 
Az SZMSZ VII. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„VII. Fejezet 
Helyi népszavazás 

 
54. § A képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást, ha a település választójoggal 
rendelkező polgárainak legalább 20 % -a kezdeményezte.” 
 

8. § 
 

Az SZMSZ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

9. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 24. § (2) bekezdés d) pontja. 
 
Gyulakeszi, 2016. március 29. 
 
 
 Szennyainé Kovács Veronika sk.   Ughy Jenőné sk.  
 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2016. március 30. 
 
   Ughy Jenőné sk. 
         jegyző 



 
1. melléklet a 6/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez  

 
 

A Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei 
 
 
1.  a lakosság, a civil szervezetek tájékoztatása, fontosabb döntések előkészítése esetén e 

szervezetek bevonását szolgáló fórumok rendjének meghatározása; 
2. közútkezelői hozzájárulások megadása; 
3. rendkívüli települési támogatás ügyek intézése; 
4. elhunyt eltemettetésének költségeihez kapcsolódó települési támogatás megállapítása; 
5. köztemetés ügyek elintézése; 
6. a címer használatára kiadott engedély visszavonása; 
7. közterület használatának engedélyezése; 
8. középületek és közterületek teljes vagy részleges zászlózásának elrendelése; 
9. közművelődési feladatok irányítása és ellenőrzése 
10. a maximum 1 millió Ft ellenérték fejében hasznosítandó tulajdonosi jogokat 

megtestesítő értékpapírok, üzletrészek értékesítése és vásárlása tárgyában döntés, 
11. döntés az ingatlan bérbeadásáról, értékesítéséről és annak módjáról nettó 1 millió Ft 

ellenértékig, 
12. nyilatkozat az önkormányzat nevében elővásárlási jog gyakorlásáról; 
13. az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon bárminemű szolgalmi jog 

bejegyzéséhez való hozzájárulás; 
14. az osztatlan közös ingatlanban az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, lakás és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos tulajdonosi jogok képviselete; 
15. tulajdonosi jogok gyakorlása az ingó vagyon tekintetében 1 millió Ft értékhatárig 

(értékesítés és vásárlás).  
 

 

 

 

 

 

 
 


