
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017. (VII. 28.) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 8/2017. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. § Módosul a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2017. 

(VI. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) és (2) bekezdése az 

alábbi rendelkezésre:  

 

„7. § (1) Az önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatai ellátása, koordinálása, 

valamint fejlesztése érdekében együttműködik 

 

a) A Móri Többcélú Kistérségi Társulással,  

b) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással,  

c) A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. 

 

(2) Az együttműködés keretében az e rendelet 8. § 1) bekezdés a) és b) pontjában 

meghatározott szervek esetében a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, az 

e rendelet 8. § 1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervek esetében a polgármester 

köteles a folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggő feladatokat ellátni, valamint 

az együttműködésről legalább évenként tájékoztatni a képviselő-testületet.” 

 

2. § Módosul a Rendelet 11. § (2) bekezdése az alábbi rendelékezésre: 

 

„(2) A képviselő-testület üléseit általában a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében 

tartja. Esetenként – az adott téma függvényében – kihelyezett ülést tart intézményeiben. A 

képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.” 

 

3. § Módosul a Rendelet 14. § (6) bekezdés a) pontja az alábbi rendelkezésre: 

 

„(6) A képviselő-testület üléseire állandó meghívottként: 

 

a) a helyi civil szervezetek vezetőit, az Mötv. 53. § (3) bekezdése alapján külön is 

nevesítve a Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekart, Pusztavám Német 

Nemzetiségi Tánccsoport Egyesületet és a Pusztavám Német Nemzetiségi Énekkar 

Egyesületet,” 

 

4. § Módosul a Rendelet 16. §-a az alábbi rendelkezésre:  

 

„16. § A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések és a falugyűlés időpontját, 

helyét legalább 8 nappal az ülés előtt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Pusztavámi 

televízió képújságján, a honlapon és egyéb helyben szokásos módon nyilvánosságra kell 

hozni.” 

 

5. § Módosul a Rendelet 18. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezésre:  
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„(3) A testületi ülésre az előterjesztés írásban kerül benyújtásra. Az előterjesztési anyagokat a 

jegyzőhöz kell megküldeni és ő küldi ki elektronikus úton a képviselőknek (bizottsági 

tagoknak), külön kérésre pedig írásban.” 

 

6. § Módosul a Rendelet 21. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezésre:  

 

„(3) A polgármester írásban vagy szóban: 

 

a) beszámol a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, 

b) tájékoztatást ad az előző testületi ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, 

tárgyalásokról és jelentősebb eseményekről.” 

 

7. § Módosul a Rendelet 27. §-a az alábbi rendelkezésre: 

 

„27. § A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati 

javaslatokat egyenként bocsájtja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról 

dönt az elhangzás sorrendjében a testület, majd a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

határozati javaslatokról, módosító illetve kiegészítő indítvány hiányában az eredeti határozati 

javaslatról.” 

 

8. § Módosul a Rendelet 28. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezésre: 

 

„28. § (1) Egyszerű szótöbbség esetén a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több 

mint a felének „igen” szavazata szükséges. A szavazás úgy történik, hogy a jelen lévő tagok 

„igen”-nel, vagy „nem”-mel szavaznak, illetőleg „tartózkodnak” a szavazástól.” 

 

9. § Módosul a Rendelet 41. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezésre: 

 

„(2) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat a következő létszámmal hozza 

létre: 

 

a) Pénzügyi Bizottság 5 fő, (3 fő képviselő + 2 fő külső tag) 

b) Ügyrendi Bizottság 3 fő, (2 fő képviselő + 1 fő külső tag) 

c) Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 9 fő, (5 fő képviselő + 4 fő külső 

tag)” 

 

10. § Módosul a Rendelet 48. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezésre: 

 

„(2) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő 

tárgykörökről a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a helyi televízió, a honlap útján és 

egyéb helyben szokásos módon kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább 8 nappal.” 

 

11. § Kiegészül a Rendelet 2. melléklete az alábbi rendelkezéssel:  

 

3.) Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság feladatai: 

 

a. feladata a település infrastrukturális fejlesztése, a településfejlesztési koncepció 

megalkotása és a megvalósítás nyomon követése, felügyelete,  



 3 

b. az iparosítással, iparterületek kialakításával kapcsolatos koncepció megalkotása és a 

megvalósítás nyomon követése, felügyelete,  

c. a településrendezéssel, településképpel, helyi építési szabályokkal kapcsolatosa 

döntések előkészítése és a megvalósítás nyomon követése, felügyelete,  

d. továbbá a helyi turizmus, falusi turizmus fejlesztési koncepciójának megalkotása és a 

megvalósítás nyomon követése, felügyelete,  

e. továbbá minden olyan kapcsolódó feladat, amelyet a képviselő-testület a bizottság 

hatáskörébe utal. 

 

 

12. § (1) Ez a rendelet 2017. július 31-én lép hatályba. 

 

 

 

   Lisztmayer János       Dr. Légrádi Gábor 

    polgármester        jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént. 

 

Pusztavám, 2017. július 28. 

 

 

 

            Dr. Légrádi Gábor 

          jegyző 


