
Folyás Község  Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2014. (III.26.) Önkormányzati Rendelete 
 

az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2008. (III.21.)  rendelet módosításáról
 

 

Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2008. (III.21.)  

rendelet  (a továbbiakban: R.)  6. §-ában az „Ötv 10. §-ában” szövegrész helyébe 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdésében” szövegrész kerül. 

 

2.§ 

A R. 13. § (5) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 42.§ (1) bekezdésében az „Ötv.” 

szövegrész helyébe „Mötv” szövegrész lép. 

 

3.§ 

A R. 15. § (2) bekezdésében a „Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) pontjában” szövegrész helyébe a 

„Mötv. 46.§ (2) bekezdésében” szövegrész lép. 

 

4.§ 

(1) A R. 24. § (3) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:  

„(3)  A megválasztott képviselő-testületi tagok több mint a felének (legalább 3 fő) igen 

szavazata / minősített többség / szükséges az Mötv. 50.§-ában foglaltakon túlmenően:   

a./ a helyi népszavazás kiírásához, 

b./ a gazdasági programhoz,  

c./ kötvénykibocsátáshoz, 

   d./ a hitelfelvételhez, 

e./ helyi közügy önálló megoldásának vállalásához, illetőleg az arról 

történő lemondáshoz, 

   f./ a munkaterv elfogadásához, 

   g./ közterület elnevezése, emlékműállításhoz, 

   h./ közösségi célú alapítvány  forrás átvételhez, átadáshoz. 

 

(2) A R. 24.§-a  következő (4) bekezdéssel egészül ki:  

 

„ (4) A amennyiben a döntéshozatal során a képviselő személyes érintettségét nem jelentette 

be, és a személyes érintettség bejelentése elmulasztásának megállapítására kezdeményezés 

történt, a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében eljárva határozatban dönt a 

mulasztás megtörténtéről, melyben első alkalommal a mulasztót figyelmezteti, ismételt 

előfordulás esetén a mulasztást megállapító határozat az önkormányzat hivatalos honlapján 

elhelyezésre kerül.” 

5.§  

A R. 25.§-a  következő (4) bekezdéssel egészül ki: 



 
„(4)  A szavazás előtt a polgármester a jegyzőnek megadja a szót, amennyiben ő bármely javaslat 

törvényességét érintően észrevételt kíván tenni. A törvényességi észrevételnek minden esetben 

tartalmazni kell a jogszabályi hely pontos megnevezését.” 
 

6.§  

A R. 27.§-a  következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (4) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 

miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a 

polgármester az alábbi ügyekben a döntést meghozhatja:  

a)  pályázatok hiánypótlásainak benyújtása,  

b)  ingatlanvagyon értékesítésére, bérletére irányuló pályázat kiírása nettó 5 Mft 

értékhatárig,  

c)  civil szervezetek támogatási kérelme 100.00 Ft-ig,  

d)  egyenként maximum nettó 5 MFt önerőt igénylő pályázatok benyújtása „ 

  

  

(5) A polgármester az alábbi, a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan 

ügyekben hozhat döntést a testület utólagos tájékoztatása mellett:  

 

  a) olyan megállapodás-módosítás vagy szerződés-módosítás tárgyában, amely a 

megállapodás vagy a szerződés tárgyát nem érinti, az önkormányzat érdekeit nem 

sérti, azaz bevétel-kieséssel vagy költség-növekedéssel nem jár, valamint az 

önkormányzat részére - az esetleges adminisztratív terheken kívül - 

többletkötelezettséget nem keletkeztet,  

b) dönt olyan 100%-os támogatású pályázatok benyújtása, hiánypótlása tárgyában, 

amelyek a pályázati kiírás szerint képviselő-testületi döntést nem igényelnek, 

valamint utófinanszírozás esetén a projekt összköltségvetése nem haladja meg az 1 

millió forintot. 

c) érték nélkül nyilvántartott önkormányzati vagyontárgyak értékesítése, és  

d.) nettó 1millió Ft értéket meg nem haladó bérmunka, szolgáltatás, vagy eszköz 

megrendelése.” 

7.§ 

A R. 34. § (2) bekezdésében az „Ötv. 17.§ (1)” szövegrész helyébe „Mötv 52.§ (1)” 

szövegrész lép. 

8.§ 

A R. 38. § (1) bekezdésében az „Ötv. 22-29.§ -ai” szövegrész helyébe „Mötv 57-61.§ -ai” 

szövegrész lép. 

9.§ 

A R VIII.  fejezete helyébe a következő fejezet lép:  

 

„VIII. fejezet 

A Közös Önkormányzati Hivatal 

45. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a 

jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hozott 

létre, amelynek hivatalos neve: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal). 



(2) A Hivatal jegyzőjére vonatkozó szabályok tekintetében a Mötv-ben meghatározott 

rendelkezések az irányadóak. 

(3) A Hivatal aljegyzője állandó megbízottként részt vesz Folyás Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete és bizottsága ülésein és azokon tájékoztatást, felvilágosítást ad. 

Emellett az aljegyző koordinálja a Hivatal Folyási Kirendeltségén dolgozó 

köztisztviselők munkáját. 

(4)   A jegyzői és aljegyzői tisztség  egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása 

esetén a jegyzői feladatok ellátásáról Hajdúnánás város polgármestere gondoskodik” 

 

10.§ 

A R. 47. § (2) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:  

 „(2) A képviselő-testület a társulási megállapodás megkötése során a Mötv. 

rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően jár el.” 

 

11.§ 

A R 2. melléklet Az Ügyrendi Bizottság feladata a következő új bekezdéssel egészül ki:  

- véleményezi a települési képviselők juttatásáról és tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet. 

 

12.§ 

 

A R. 4. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

 

13.§ 

Zárórendelkezések 

 

(1) E rendelet 2014. április 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

(2) Hatályát veszti a R. 13. § (5) bekezdésében a „(Ötv. 12. § (1) bekezdés)” és „a helyi 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv összehívja a képviselő-

testület ülését, ha a polgármester az Ötv. 12. § (1) bekezdése szerint tett indítványnak 

15 napon belül nem tett eleget.” szövegrész . 

(3) Hatályát veszti a R. 43. § (1) bekezdésében az „- az Ötv. 34.§.-ának megfelelően -,” 

szövegrész. 

(4) Hatályát veszti a R. IX. fejezete. 

 

 

Folyás, 2014. március 20. 

 

 

 

 Magyar Sándor      Dr. Kiss Imre 

 polgármester            jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Folyás, 2014. március 26. 

 
     

           Dr. Kiss Imre 

      jegyző 

 


