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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
18/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
Egységes szerkezetben 

Hatályos: 2022. 10. 12. napjától 

Balatonma riafü rdo  Ko zsé g Ö nkorma nyzat ké pvisélo -téstü lété az Alapto rvé ny 32. cikk (2) 
békézdé sé bén kapott érédéti jogalkoto i hata sko ré bén, az Alapto rvé ny 32. cikk (1) békézdé s d) 
pontja ban méghata rozott féladatko ré bén élja rva a ko vétkézo két réndéli él: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 

(1) Az o nkorma nyzat hivatalos mégnévézé sé: Balatonma riafü rdo  Ko zsé g Ö nkorma nyzata. 

(2) Az o nkorma nyzat szé khélyé, pontos cí mé: 8647 Balatonma riafü rdo  Gro f Szé chényi Imré té r 
9. 

(3) Az o nkorma nyzati jogok gyakorla sa ra féljogosí tott szérvézét: Balatonma riafü rdo  Ko zsé g 
Ö nkorma nyzata nak ké pvisélo -téstü lété. 

(4) Az o nkorma nyzat illété késsé gi térü lété: Balatonma riafü rdo  ko zsé g ko zigazgata si térü lété. 

2. § 

Az o nkorma nyzat jélké péit é s azok haszna lata nak réndjé t a ké pvisélo -téstü lét kü lo n 
réndélétbén a llapí tja még. 

3. § 

Az o nkorma nyzat ké pvisélo -téstü lété a hélyi kitü ntété sék é s élisméro  cí mék alapí ta sa ra é s 
adoma nyoza sa ra kü lo n réndélétét alkot. 

4. § 

A ké pvisélo -téstü lét o na llo  réndélétbén szaba lyozza a hélyi né pszavaza s kézdémé nyézé sé héz 
szü ksé gés va laszto polga rok sza ma t. 

5. § 

Az o nkorma nyzat hivatalos lapja a havonta mégjéléno  Ma riaInfo. 

6. § 

A télépü lé si ké pvisélo k sza ma a polga rméstérrél égyü tt 5 fo . A ké pvisélo k aktüa lis né vjégyzé ké t 
a jégyzo  az o nkorma nyzat hirdéto ta bla ja ra fü ggészti ki, é s a ko zsé g honlapja n 
www.balatonmariafürdo.hü tészi ko zzé . 

7. § 
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Az o nkorma nyzat hivatalos hirdéto ta bla ja: 8647 Balatonma riafü rdo  Gro f Szé chényi Imré té r 9. 
sza m alatti ko zsé gha za é pü létbén lé vo  hirdéto ta bla. 

II. Fejezet 
Az önkormányzat feladata, hatásköre 

8. § 

A Balatonma riafü rdo i Ko zsé gi Ö nkorma nyzat élla tja a Magyarorsza g hélyi o nkorma nyzatairo l 
szo lo  2011. é vi CLXXXIX. to rvé ny (a tova bbiakban: Mo tv.) 20. § (1) békézdé sé szérinti 
féladatokat, saja t hata sko rbén do nti él a féladatok élla ta si mo dja t. 

9. § 

(1) Az o nkorma nyzat a ko vétkézo  o nké nt va llalt féladatokat la tja él 
a) foga szati élla ta s mü ko dé sé nék ta mogata sa, 
b) félso fokü  tanülma nyokat folytato k ta mogata sa, 
c) réndézvé nyék, ko zo ssé gi programok szérvézé sé, 
d) ko zmü vélo dé si, kültüra lis programok ta mogata sa, 
e) té rfigyélo  réndszér mü ko dtété sé, 
f) 1a lakossa g o nszérvézo do  ko zo ssé géi tévé kénysé gé nék ségí té sé, ta mogata sa, az 

égyü ttmü ko dé s biztosí ta sa, 
g) fizéto - é s szabad strandok fénntarta sa, mü ko dtété sé, 
h) o nkorma nyzati élisméré sék, 
i) ko zmü féjlészté sék élo ségí té sé, ko zrémü ko dé s a szérvézé si féladatokban, 
j) hélyi ko zo ssé gi szí nté r biztosí ta sa, 
k) ko nyvta ri szolga ltata s biztosí ta sa, 
l) türizmüs, idégénforgalom féjlészté sé. 

(1a)2 Ö nszérvézo do  ko zo ssé gék a Balatonma riafü rdo n szé khéllyél réndélkézo  bí ro sa g a ltal 
béjégyzétt égyésü léték, alapí tva nyok, szo vétsé gék. 

(2) Az élla tando , é s a korma nyzati fünkcio  szérint bésorolt alaptévé kénysé gék, réndszérésén 
élla tott va llalkoza si tévé kénysé gék félsorola sa t az 1. méllé klét tartalmazza. 

10. § 

A ké pvisélo -téstü lét hata sko r a trüha za sa nak léhéto sé gé t az a trüha za s alapvéto  szaba lyait az 
Mo tv. 41. § (4)–(5) békézdé sé tartalmazza. 

11. § 

Az Mo tv.42. §-a ban félsoroltakon kí vü l a ké pvisélo -téstü lét kiza ro lagos hata sko ré bé tartozik 
a) a hélyi ko zü gy mégolda sa nak va llala sa, vagy az arro l to rté no  lémonda s, 
b) gazdasa gi ta rsasa gba valo  bélé pé s, kilé pé s, ézék alapí ta sa, mégszü ntété sé. 

 

1 A 9. § (1) bekezdés f) pontja a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 

2 A 9. § (1a) bekezdését a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be. 
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III. Fejezet 
A képviselő-testület működése 

1. A képviselő-testület üléseinek száma 

12. § 

A ké pvisélo -téstü lét alakülo  ü lé st, réndés ü lé st é s szü ksé g szérint réndkí vü li ü lé st tart. 

13. § 

(1) É vénté légala bb 6 alkalommal kéll réndés ü lé st tartani. 

(2) A ké pvisélo -téstü lét adott é vi réndés ü lé séinék konkré t sza ma t é s ido pontja t a ké pvisélo -
téstü lét a ltal hata rozattal élfogadott é vés münkatérv tartalmazza. Az é vés münkatérvbén az (1) 
békézdé sbén méghata rozott ü lé ssza mto l to bb ü lé st is élo  léhét í rni. 

(3) A münkatérvét mindén é v janüa r 31-é ig a polga rméstér térjészti élo , mélyét a béé rkézétt 
javaslatok alapja n a jégyzo  – a gazdasa gi programot figyélémbé vé vé – a llí t o sszé. 

(4) A münkatérv tartalmazza 
a) az ü lé sék ido pontja t, hélyé t 
b) az adott ü lé sén ta rgyalando  té ma kat, 
c) az élo térjészto  mégnévézé sé t, 
d) az élo térjészté sbén ko zrémü ko do két, 
e) szü ksé g szérint az égyéztété si ko télézéttsé gét, 
f) szü ksé g szérint az élo térjészté ssél kapcsolatos tartalmi ko vétélmé nyékét. 

(5) A jo va hagyott münkatérvét még kéll kü ldéni: 
a) télépü lé si ké pvisélo knék, 
b) 3o nszérvézo do  ko zo ssé gék ké pvisélo inék, 
c) é rintétt élo ado knak, 
d) inté zmé nyvézéto knék, 
e) Somogy Mégyéi Korma nyhivatal Marcali Ja ra si Hivatal vézéto jé nék 
f) 4 
g) Dí szpolga roknak, a Balatonma riafü rdo é rt kitü ntététtéknék. 

14. § 

(1) Réndkí vü li ü lé st kéll o sszéhí vni 
a) az Mo tv. 44 §-ban méghata rozott ésétbén, 
b) ha a ké pvisélo -téstü lét éséti hata rozattal réndkí vü li ü lé s o sszéhí va sa ro l do nt, 
c) a télépü lé si ké pvisélo k égynégyédé nék az indí tva nya ra, valamint 
d) 5 

 

3 A 13. § (5) bekezdés b) pontja a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. 

4 A 13. § (5) bekezdés f) pontját a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte. 

5 A 14. § (1) bekezdés d) pontját a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte. 
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(2)6 A ké pvisélo -téstü lét o sszéhí va sa ra ira nyülo  kézdémé nyézé st í ra sban a polga rméstérné l 
kéll bényü jtani. 

(3) A polga rméstér a kézdémé nyézé s bényü jta sa to l sza mí tott légké so bb 15 napon bélü li 
ido pontban ko télés a téstü lét réndkí vü li ü lé sé t o sszéhí vni. 

(4) Réndkí vü li ü lé st léhét o sszéhí vni, ha a polga rméstér mégí té lé sé szérint az (1) békézdé sén 
kí vü li ésétbén a ké pvisélo -téstü lét o sszéhí va sa ra van szü ksé g. 

2. A képviselő-testületi ülések összehívása 

15. § 

(1) Az alakülo  ü lé st a polga rméstér a va laszta s jogéro ssé  va la sa t ko véto  15 napon bélü l hí vja 
o sszé é s vézéti. 

(2) Az ü lé s mégnyita sa üta n a va laszta si bizottsa g élno ké ta jé koztata st ad a va laszta s 
érédmé nyé ro l. 

(3) Az alakülo  ü lé s ko télézo  napiréndi pontja: 
a) o nkorma nyzati ké pvisélo k éskü té télé 
b) a polga rméstér éskü té télé 
c) a polga rméstér ciklüsprogramja nak ismértété sé 
d) a hata lyos szérvézéti é s mü ko dé si szaba lyzat félü lvizsga lata 
e) a bizottsa g tagjainak é s élno ké nék mégva laszta sa 
f) az alpolga rméstér mégva laszta sa é s éskü té télé 
g) a polga rméstér illétmé nyé nék, tisztélétdí ja nak méga llapí ta sa 
h) az alpolga rméstér illétmé nyé nék, tisztélétdí ja nak méga llapí ta sa 
i) polga rméstér, alpolga rméstér ko ltsé gté rí té sé 

(4) Az alakülo  ü lé sré még kéll hí vni: 
a) a va laszta si bizottsa g élno ké t é s tagjait, 
b) a partnértélépü lé s polga rméstéréit, 
c) dí szpolga rokat, kitü ntététtékét, 
d) a ko rnyézo  télépü lé sék polga rméstéréit, 
e) 7o nszérvézo do  ko zo ssé gék ké pvisélo it. 

16. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét ü lé sé t a polga rméstér az élfogadott é vés münkatérvbén 
méghata rozottak szérint, vagy réndkí vü li ü lé s ésété n hí vja o sszé é s vézéti. A polga rméstér 
akada lyoztata sa ésété n é hata sko ré t az alpolga rméstér gyakorolja. 

(2) A polga rméstéri é s a ké pvisélo -téstü lét tagjaibo l va lasztott alpolga rméstéri tisztsé g égyidéjü  
béto ltétlénsé gé, vagy a polga rméstér é s a ké pvisélo -téstü lét tagjaibo l va lasztott alpolga rméstér 
tarto s akada lyoztata sa ésété bén a Jogi é s Ü gyréndi Bizottsa g élno ké hí vja o sszé a ké pvisélo -
téstü létét, é s vézéti a ké pvisélo -téstü lét ü lé sé t. 

 

6 A 14. § (2) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 2.) 

önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 

7 A 15. § (4) bekezdés e) pontja a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. 
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(3) A ké pvisélo -téstü lét ü lé sé t – fo szaba lyké nt – az o nkorma nyzat szé khélyé ré kéll o sszéhí vni. 

(4) Aménnyibén a ta rgyalando  napirénd vagy ma s ko rü lmé ny indokolja, a ké pvisélo -téstü lét 
ü lé sé t a szé khélyén kí vü l ma shova  is o sszé léhét hí vni. 

17. § 

A ké pvisélo -téstü lét réndés ü lé séit a münkatérvnék mégfélélo  ido pontra kéll o sszéhí vni. 

18. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét réndkí vü li ü lé séit a réndés ü lé s o sszéhí va sa ra jogosült szémé ly hí vja 
o sszé. 

(2) A ké pvisélo -téstü lét éséti hata rozatot hoz a réndkí vü li ü lé s mégtarta sa ro l. 

19. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét réndés ü lé sé nék o sszéhí va sa éléktroniküs ü ton í ra sos méghí vo  
kü ldé sé vél to rté nik. 

(2) A méghí vo nak tartalmaznia kéll 
a) az ü lé s hélyé t, 
b) az ü lé s ido pontja t, 
c) a térvézétt napiréndékét, 
d) a napiréndék élo ado it, 
e) a ké pvisélo -téstü lét ü lé sé o sszéhí vo ja nak mégnévézé sé t. 

(3) A méghí vo hoz méllé kélni kéll a jégyzo  a ltal jogszérü sé gi szémpontbo l mégvizsga lt 
élo térjészté sékét. 

(4) Az élo térjészté sbén széréplo  réndéléttérvézét szakszérü  élké szí té sé ro l a jégyzo  
gondoskodik, aki é tévé kénysé gé bé szü ksé g szérint bévonja a hivatal ta rgy szérinti illété kés 
szémé lyéit, valamint kü lso  szaké rto t. 

(5)8 A méghí vo t é s az élo térjészté sékét a ké pvisélo -téstü léti ü lé s ido pontja élo tt 3 nappal ki kéll 
kü ldéni. A jégyzo  a hivatal ü tja n gondoskodik valaménnyi anyagnak éléktroniküs ü ton az 
é rintéttékhéz valo  éljüttata sa ro l. 

(6) A méghí vo t az ala bbi szémé lyéknék kéll mégkü ldéni 
a) a ké pvisélo knék, 
b) a jégyzo nék, 
c) a tana cskoza si joggal réndélkézo  o nszérvézo do  ko zo ssé gék ké pvisélo inék, 
d) Somogy Mégyéi Korma nyhivatal Marcali Ja ra si Hivatal vézéto jé nék 
e) a ném a llando  méghí vottaknak 

ea) az élo térjészto knék é s 
eb) akikét az ü lé s o sszéhí vo ja mégjélo l, 

f) dí szpolga roknak. 

 

8 A 19. § (5) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 



6 

(7)9 A (6) békézdé s c) é s é) pontja ban mégjélo lték sza ma ra a méghí vo ban még kéll jélo lni azt, 
illétvé azokat a napiréndi pontokat, mélyékré a méghí va s to rté nik. 

20. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét réndkí vü li ü lé sé nék o sszéhí va sa a réndés ü lé sékhéz hasonlo an í ra sos 
méghí vo val, éléktroniküs ü ton é s a vonatkozo  élo térjészté sék csatola sa méllétt to rté nik. 

(2) Indokolt ésétbén léhéto sé g van a ké pvisélo -téstü léti ü lé s o sszéhí va sa ra 
a) téléfonon kérésztü l to rté no  szo béli méghí va ssal, 
b) égyé b szo béli méghí va ssal. 

(3) A szo béli méghí va s ésété bén is biztosí tani kéll az élo térjészté sék méghí vottakhoz to rté no  
éljüttata sa t. Éz ésétbén él léhét tékinténi a 19. § (5) békézdé s szérinti hata rido to l. 

(4) A sü rgo s, halaszta st ném tü ro  ésétbén az ü lé s élo tt 24 o ra val is kikü ldhéto  a méghí vo . Érré 
ba rmilyén é rtésí té si mo d igé nybé véhéto : él léhét tékinténi az í ra sbélisé gto l is, a sü rgo ssé g oka t 
azonban mindénké ppén ko zo lni kéll. 

21. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét ü lé sé n a ké pvisélo k szavazati joggal vésznék ré szt. 

(2) A méghí vottak ko zü l tana cskoza si jog illéti még az ü lé s valaménnyi napiréndi pontja hoz 
kapcsolo do an 
a) a jégyzo t, 
b) az illété kés orsza ggyü lé si ké pvisélo t, 
c) 10 

(3) Tana cskoza si jog illéti még az ü lé s méghata rozott napiréndi pontja hoz kapcsolo do an a 
méghí vottak ko zü l 
a) 11 
b) akit égy-égy napiréndi pont ta rgyala sa ra hí vtak még. 
c) 12 tévé kénysé gi ko rü kbén az o nszérvézo do  ko zo ssé gék ké pvisélo it. 

22. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét ü lé sé ro l a lakossa got ta jé koztatni kéll. A ta jé koztata s forma i 
a) a méghí vo  kifü ggészté sé az o nkorma nyzat hirdéto ta bla ja ra, 
b) a méghí vo  honlapon to rté no  ko zzé té télé. 

(2) Az (1) békézdé sbén méghata rozott ta jé koztata st a méghí vo k ko zlé sé vél égyido bén még kéll 
ténni. 

 

9 A 19. § (7) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 

10 A 21. § (2) bekezdés c) pontját a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte. 

11 A 21. § (3) bekezdés a) pontját a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte. 

12 A 21. § (3) bekezdés c) pontját a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be. 
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3. A képviselő-testület ülésének vezetése 

23. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét ü lé sé nék vézété sé sora n jéléntkézo  féladatok: 
a) a ké pvisélo -téstü lét hata rozatké péssé gé nék méga llapí ta sa, 
b) a napirénd élo térjészté sé, élfogadtata sa, 
c) napiréndénké nt 

ca) a vita lévézété sé, ézén bélü l hozza szo la sokra, ké rdé sékré, kiégé szí té sékré a szo  
mégada sa, 

cb) a vita o sszéfoglala sa, 
cc) az indí tva nyok szavaza sra valo  féltévé sé, 
cd) a hata rozati javaslatok szavaztata sa, 
ce) a szavaza s érédmé nyé nék méga llapí ta sa pontosan, sza mszérü én, 
cf) a napirénd ta rgya ban hozott do nté s vagy do nté sék kihirdété sé, 

d) a rénd fénntarta sa, 
e) az ü gyréndi ké rdé sék szavaza sra bocsa ta sa é s a szavaza s érédmé nyé nék kihirdété sé, 
f) az ido szérü  ké rdé sékro l ta jé koztata s, 
g) ta jé koztata s a léja rt hata ridéjü  hata rozatokro l é s égyé b o nkorma nyzati do nté sékro l, 
h) az ü lé s béza ra sa, 

(2) Az (1) békézdé sbén méghata rozott féladatok ko zü l ko télézo  az a), b), c), g) pontokban 
méghata rozott féladatok. 

24. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét hata rozatké pés, ha tagjai ko zü l az ü lé sén légala bb a ké pvisélo knék to bb 
mint a félé, azaz 3 fo  jélén van. 

(2) Ha az (1) békézdé sbén mégjélo lt sza mü  ké pvisélo  nincs jélén, akkor az ü lé s 
hata rozatké ptélén. A hata rozatké ptélén ü lé st 5 napon bélü l ügyanazon napiréndék ta rgyala sa ra 
ü jra o sszé kéll hí vni. Éz ésétbén az élo térjészté sékét ném kéll méllé kélni. 

25. § 

(1) Jégyzo ko nyv-hitélésí to k kijélo lé sé ném ko télézo . 

(2) Ha a ké pvisélo -téstü lét ba rmély tagja indokoltnak tartja, akkor a hitélésí to  va laszta sa ra 
indí tva nyt tész. 

(3) Hitélésí to két csak a ké pvisélo -téstü léti tagok ko zü l léhét va lasztani, maximüm 2 fo t. A 
hitélésí to k féladata az élké szü lt jégyzo ko nyv ala í ra ssal to rté no  hitélésí té sé. 

26. § 

(1) Az ü lé s vézéto jé élo térjészti a napiréndi pontokat. A ké pvisélo  joga, hogy javaslatot tégyén a 
napiréndi pontok félcséré lé sé ré, ü j napiréndi pontok félvé télé ré, az élo térjésztétt égyés 
napiréndi pontok to rlé sé ré. 

(2) A napirénd élfogada sa ro l a ké pvisélo -téstü lét égyszérü  szo to bbsé ggél, hata rozathozatal 
né lkü l do nt. 
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27. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét ü lé sé az ü lé sén ta rgyalt napiréndék alapja n nyilva nos vagy za rt. 

(2) A ké pvisélo -téstü lét égyszérü  szo to bbsé ggél, kü lo n hata rozathozatal né lkü l do nt az égyés 
napiréndék ta rgyala sa ra fordí thato  ido kérétro l, égy-égy hozza szo la s maxima lis ido tartama ro l, 
é s az ismé télt hozza szo la s sza ma ro l akkor, ha azt valamély ké pvisélo  a napirénd mégta rgyala sa 
sora n kézdémé nyézi. 

(3) A nyilva nos ü lé sén mégjélént, dé ném méghí vott szémé ly csak a napiréndék ta rgyala sa t 
ko véto én kaphat szo t. Aménnyibén a ném méghí vott szémé ly ké ri, hogy a napiréndék élo tt, vagy 
napiréndhéz hozza szo lhasson, ü gy azt a polga rméstér ü gyréndi ké rdé ské nt szavaza sra 
bocsa tja, mélyro l égyszérü  szo to bbsé ggél do nt a ké pvisélo -téstü lét. 

(4) A za rt ü lé s élréndélé sé ro l az Mo tv. 46. § (2) békézdé s a) é s b) pontja szérint méghata rozott 
ésétékbén szavazni ném kéll. A téstü léti ü lé st lévézéto  szémé lynék kéll a napirénd ko zlé sé vél 
égyidéjü lég hivatkozni a za rt ü lé sré vonatkozo  to rvé nyi élo í ra sra. 

(5) A ké pvisélo -téstü lét hata rozattal do nt a za rt ü lé s élréndélé sé ro l a Mo tv. 46. § (2) békézdé s 
c) pontja szérint méghata rozott ésétékbén. 

(6) A za rt ü lé sén az Mo tv. 46. § (3) békézdé sbén méghata rozott szémé lyék véhétnék ré sz. 

28. § 

(1) I ra sos élo térjészté s né lkü l ném léhét ta rgyalni a réndélétalkota ssal o sszéfü ggo  napiréndét. 

(2) Élo térjészté snék mino sü l a ké pvisélo -téstü lét ü lé sé n ismértététt, az ü lé s napiréndjé héz 
kapcsolo do  ta jé koztato , bésza molo , réndélét-térvézét az indokla ssal é s a hata rozati javaslat az 
indokla ssal. 

(3) A ké pvisélo -téstü lét ü lé sé ré í ra sos élo térjészté st kéll bényü jtani, mélyét a méghí vo val égyü tt 
még kéll kü ldéni az é rintéttéknék. 

(4) Kivé télés ésétbén léhéto sé g van szo béli élo térjészté sré is, ha azt a ké pvisélo -téstü lét 
égyszérü  szo to bbsé ggél élfogadta. Az ü lé s napja n vagy az ü lé sén a ké pvisélo k réndélkézé sé ré 
bocsa tott í ra sos élo térjészté st szo béli élo térjészté ské nt kéll kézélni. 

29. § 

(1) Az élo térjészté sék tartalmi éléméi 
a) az élo térjészté s té ma ja nak, ta rgya nak méghata roza sa, 
b) a té ma val kapcsolatos élo zmé nyék, kora bban hozott ké pvisélo -téstü léti do nté sék, azok 

vé gréhajta sa val kapcsolatos informa cio k, 
c) a té ma ismértété sé, 
d) a jogszaba lyi ha tté r bémütata sa, 
e) é rvék é s élléné rvék az adott té ma val kapcsolatban, 
f) do nté st igé nylo  té ma na l kü lo nbo zo  va ltozatok bémütata sa, azok ko vétkézmé nyéinék 

ismértété sé, 
g) anyagi kihata sü  do nté sné l az o nkorma nyzat é s szérvéi ko ltsé gvété sé ré gyakorolt hata s 

bémütata sa, 
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h) égyé b ko rü lmé nyék, o sszéfü ggé sék, adatok, amélyék ségí tik a do nté shozatalt, 
i) hata rozati javaslat, vagy hata rozati javaslatok, 
j) réndéléttérvézét, réndéléttérvézét indokla sa, 
k) réndélét térvézétné l a hata stanülma ny. 

(2) Az (1) békézdé sbén méghata rozott tartalmi ko vétélmé nyék ko zü l a polga rméstér hata rozza 
még az adott élo térjészté sné l alkalmazando  ko télézo  tartalmi élémékét. 

(3) A sü rgo ssé gi indí tva nnyal bényü jtott élo térjészté snék is még kéll félélnié az é réndélét 26. 
§-a ban, valamint a 29. § (1)–(2) békézdé sé bén élo í rt ko vétélmé nyéknék. 

30. § 

(1) A napiréndi pont ta rgyala sa t mégélo zo én szo béli kiégé szí té sré van léhéto sé g. Énnék 
mégté télé ré az élo térjészto  é s a ta rgy szérint illété kés bizottsa g élno ké jogosült. 

(2) A szo béli kiégé szí té s sora n ném léhét mégismé télni az í ra sbéli élo térjészté st, annak az 
élo térjészté shéz ké pést ü j informa cio kat kéll tartalmaznia. 

31. § 

(1) A napiréndi ponttal kapcsolatban az élo térjészto ho z a ké pvisélo nék é s a méghí vottnak joga 
van ké rdé st inté zni. 

(2) A napiréndi pont vita ja t az élo térjészto  foglalja o sszé, égyü ttal réaga l az élhangzott 
é szrévé télékré. 

32. § 

Az ü lé svézéto  a vita léza ra sa üta n élso ké nt a mo dosí to , majd az érédéti hata rozati vagy réndélét 
javaslatot tészi fél szavaza sra. A szavaza s élo tt élléno rzi a téstü lét hata rozatké péssé gé t. 

33. § 

(1) A hata rozati javaslat az í ra sos vagy a szo béli élo térjészté sbén vagy a polga rméstér a ltal a 
vita o sszéfoglala sa üta n mégfogalmazott javaslat. 

(2) A hata rozati javaslat ré széi 
a) a hata rozat szo végé, 
b) a vé gréhajta st igé nylo  do nté sékné l 

ba) a hata rozat vé gréhajta sa é rt félélo s szémé lyék névé, 
bb) a hata rozat vé gréhajta sa nak ido pontja. 

(3) A réndélét javaslat a réndélét szo végé t tartalmazza. 

34. § 

A szavaza s élo tt a jégyzo nék joga van to rvé nyéssé gi é szrévé télt ténni. 

4. A képviselőtestület döntései 

35. § 
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A ké pvisélo -téstü lét a do nté séit az ü lé sén az Mo tv. 47. § (2) békézdé sé szérinti égyszérü  
to bbsé ggél, vagy mino sí tétt to bbsé ggél hozza. 

36. § 

(1) Mino sí tétt to bbsé g, azaz a mégva lasztott ké pvisélo k to bb mint félé nék (légala bb 3 
ké pvisélo ) égybéhangzo  szavazata szü ksé gés az Mo tv. 50. §-ban méghata rozott ü gyékbén 
hozott do nté sék ésété bén. 

(2) Az o nkorma nyzat ném é l az Mo tv. 50. §-ban ro gzí tétt azon léhéto sé ggél, hogy a jélén 
szérvézéti é s mü ko dé si szaba lyzatban saja t hata sko rbén tova bbi, mino sí tétt to bbsé gét igé nylo  
ü gyékét hata rozzon még. 

37. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét do nté séi 
a) a hata rozat, 
b) a réndélét. 

(1a)13 Réndélétalkota s kézdémé nyézé sé ré jogosült 
a) a polga rméstér 
b) az alpolga rméstér 
c) a télépü lé si ké pvisélo  
d) a ké pvisélo -téstü lét bizottsa ga 
e) a jégyzo . 

(2) A ké pvisélo -téstü lét hata rozattal do nt arro l, hogy a réndéléttérvézét mégta rgyala sa 
égyfordülo s vagy ké tfordülo s. 

(3) Réndélétalkota s ésété n a ké pvisélo t-téstü létnék joga van a bétérjésztétt javaslat félétt 
a ltala nos é s ré szlétés vita t is tartani. Az érré vonatkozo  indí tva nyro l a ké pvisélo -téstü lét vita 
né lkü l do nt. 

38. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét a 36. § (1) békézdé sbén méghata rozott do nté séit 
a) nyí lt szavaza ssal, ézén bélü l: 

aa) ném né v szérinti nyí lt szavaza ssal 
ab) né v szérinti nyí lt szavaza ssal, 

b) titkos szavaza ssal hozza. 

(2) A nyí lt szavaza s sora n a szavazat jélzé sé ké zfélémélé ssél to rté nik. Élo szo r az igén szérinti 
va laszra, majd a ném szavazatokra, vé gü l a tarto zkoda sra kéll ké rni a ké pvisélo -téstü létét. Az 
o sszésí tétt szavazatok sza ma nak még kéll égyézniü k az ü lé sén szavazati joggal ré sztvévo k 
sza ma val. 

(3) A jélénlé vo  ké pvisélo k égynégyédé nék indí tva nyoza sa ra né v szérinti szavaza st kéll tartani. 

 

13 A 37. § (1a) bekezdését a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) 

önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be. 
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(4) Az o nkorma nyzat ném é l az Mo tv. 48. § (3) békézdé sé bén ro gzí tétt azon léhéto sé ggél, hogy 
a jélén szérvézéti é s mü ko dé si szaba lyzatban saja t hata sko rbén tova bbi, né v szérinti szavaza st 
igé nylo  ü gyékét hata rozzon még. 

(5) A né v szérinti szavaza s alkalma val a jégyzo  a né vsor alapja n mindén ké pvisélo t szémé ly 
szérint szo lí t, é s a ké pvisélo  a ltal adott va laszt (igén, ném, tarto zkodom) a né vsorban ro gzí ti. A 
szavaza s vé gé n a ké pvisélo  a nyilatkozata t ala í ra sa val hitélésí ti. A nyilatkozaton szérépéltétni 
kéll az ü lé s napja t, hélyszí né t, a napiréndi pontot, valamint azt, hogy a szavaza s mélyik 
javaslatra vonatkozott. 

39. § 

(1) A titkos szavaza ssal do nt a ké pvisélo -téstü lét az Mo tv. 46. § (2) békézdé s szérinti ü gyékbén 
akkor, ha azt a ké pvisélo k égynégyédé indí tva nyozza. 

(2) A titkos szavaza s lébonyolí ta sa ro l a Jogi é s Ü gyréndi Bizottsa g gondoskodik. 

(3) A titkos szavaza s sora n a ké pvisélo k a hivatal pécsé tjé vél élla tott szavazo lapon a sza münkra 
mégfélélo  va lasz (igén, ném, tarto zkodom) élo tti né gyzétbé tétt X jélo lé ssél jélo lik még az ü lé s 
vézéto jé a ltal féltétt javaslattal kapcsolatos do nté sü két. É rvé nytélén az a szavazo lap, amélyén a 
ké pvisélo  ném, vagy égyné l to bb va laszt jélo lt még. 

(4) A titkos szavaza s érédmé nyé ro l a bizottsa g kü lo n jégyzo ko nyvét ké szí t, mély tartalmazza 
légala bb az ü lé s napja t, hélyszí né t, a napiréndi pontot, azt, hogy a szavaza s mélyik javaslatra 
vonatkozott, é s hogy mi létt a szavaza s sza mszaki érédmé nyé (ménnyi az igén, a ném é s 
tarto zkodom szavazat). A szavazo lapokat a szavaza st ko véto én a bizottsa g mégsémmisí ti. A 
bizottsa g tagjai a ltal ala í rt jégyzo ko nyvét csatolni kéll a ké pvisélo -téstü léti ü lé s 
jégyzo ko nyvé héz. 

40. §14 

Az ü lé s vézéto jé a 38-39. §-ban méghata rozottak alapja n méga llapí tja a szavaza s érédmé nyé t, 
é s énnék mégfélélo én méga llapí tja, hogy a téstü lét a szavaza sra féltétt hata rozatot, vagy a 
réndélétét élfogadta, vagy élütasí totta. 

41. § 

A ké pvisélo -téstü lét hata rozatait a napta ri é v éléjé to l folyamatos, no vékvo , égyédi sorsza mmal 
kéll élla tni. A hata rozatok sorsza ma méllétt fél kéll tü ntétni a hata rozathozatal pontos 
ido pontja t (é v, ho , nap mégjélo lé ssél). A hata rozatok jélo lé sé a ko vétkézo  forma ban 
to rté nik: ........................................................................................................ Ko zsé g Ö nkorma nyzat ké pvisélo -
téstü lété nék ...../..... (..... .....) ké pvisélo -téstü léti hata rozata. 

42. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét sza mozott hata rozata tartalmazza a ké pvisélo -téstü lét do nté sé t szo  
szérinti mégfogalmaza sban, a vé gréhajta s hata ridéjé t é s a vé gréhajta sé rt félélo s szémé ly 
mégnévézé sé t. 

 

14 A 40. § a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 

7. §-ával megállapított szöveg. 
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(2) A jégyzo  a normatí v hata rozatok kihirdété sé ro l az o nkorma nyzat hivatalos hirdéto ta bla ja n 
to rté no  kifü ggészté sé ü tja n gondoskodik. A kifü ggészté s ido tartama 15 nap, a jégyzo  a 
hata rozatra ra vézéti a kifü ggészté s, valamint a lévé tél ido pontja t. 

(3) A jégyzo  a téstü léti ü lé st ko véto  15 napon bélü l inté zkédik a ké pvisélo -téstü lét 
hata rozatainak az o nkorma nyzat honlapja n to rté no  mégjéléntété sé ro l. 

(4) A hata rozat-nyilva ntarta s forma ja: éléktroniküsan 
a) a hata rozatok nyilva ntarta sa é vénté, sorsza m szérint, 
b) a hata rozatok hata rido  nyilva ntarta sa. 

43. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét réndélétéit a napta ri é v éléjé to l folyamatos, no vékvo , égyédi 
sorsza mmal kéll élla tni. A réndéléték sorsza ma méllétt fél kéll tü ntétni a réndélét 
kihirdété sé nék ido pontja t (é v, ho , nap mégjélo lé ssél). A réndéléték jélo lé sé a ko vétkézo  
forma ban to rté nik: ............................ Ko zsé g Ö nkorma nyzat ké pvisélo -téstü lété nék ...../..... (..... .....) 
o nkorma nyzati réndélété a ...........................................-ro l. 

(2) A jégyzo  gondoskodik a réndélét hélybén szoka sos mo don to rté no  kihirdété sé ro l. Az 
alkalmazhato  kihirdété si mo dok: 
a) ko télézo  jélléggél az o nkorma nyzat hivatalos hirdéto ta bla ja ra 15 napra to rté no  

kifü ggészté s. A kihirdété s napja azonos a kifü ggészté s napja val. Az o nkorma nyzati 
réndélét iratta ri pé lda nya n szérépéltétni kéll a kifü ggészté s é s a lévé tél napja t. 

b) ném ko télézo  jélléggél 
ba) honlapon ko zzé té tél, 
bb) ko nyvta rban to rté no  kihélyézé s, 
bc) hélyi sajto ban valo  ko zzé té tél. 

(3) A réndélét-nyilva ntarta s forma i 
a) réndélét-nyilva ntarta s sorsza m szérint, a réndélét ta rgya nak mégjélo lé sé vél, valamint a 

réndélétét mo dosí to  réndélétékré valo  hivatkoza ssal, 
b) réndéléték sorsza m szérint, no vékvo  sorréndbén. 

44. § 

(1) A ké pvisélo nék joga van az Mo tv. 32. § (2) b) pontja ban méghata rozott félvila gosí ta s-ké ré si 
joggal í ra sban é lni. 

(2) Félvila gosí ta s-ké ré snék az a ké rdé s- é s problé mafélvété s mino sü l, amély szoros 
kapcsolatban a ll az o nkorma nyzat a ltal élla tott féladatokkal, vagy valamély ira nyí ta sa alatt a llo  
szérvézét tévé kénysé gi ko ré vél. 

(3) A félvila gosí ta s-ké ré st a polga rméstérné l az ü lé s élo tt 3 nappal í ra sban kéll bényü jtani. 

(4) Aménnyibén a félvila gosí ta s-ké ré st a (3) békézdé sbén élo í rt hata rido n tü l vagy a ké pvisélo -
téstü lét ü lé sé n nyü jtja k bé, ü gy az é rintéttnék csak abban az ésétbén kéll az ü lé sén va laszt adnia, 
ha a va laszada s élo zétés vizsga latot ném igé nyél. Éllénkézo  ésétbén az ü lé st ko véto  15 napon 
bélü l, í ra sban kéll va laszolni. A va lasz élfogada sa ro l a ké pvisélo -téstü lét a soron ko vétkézo  
ü lé sé n do nt. 



13 

(5) Az ü lé sén az adott va lasz élfogada sa ro l élo szo r a félvila gosí ta st ké ro  ké pvisélo  nyilatkozik. 
Ha a va laszt ném fogadja él, a va lasz élfogada sa ro l a ké pvisélo -téstü lét vita né lkü l do nt. 
Aménnyibén a va laszt a ké pvisélo -téstü lét élütasí tja, élréndéli a félvila gosí ta s-ké ré s ta rgya nak 
ré szlétés kivizsga la sa t. 

45. § 

(1) Aménnyibén a ké pvisélo  az Mo tv. 49. § (1) békézdé sé bén méghata rozott, a szémé lyés 
é rintéttsé gré vonatkozo  béjélénté si ko télézéttsé gé t élmülasztja a ké pvisélo -téstü lét - a 
ké pvisélo  tisztélétdí ja t, illétvé térmé szétbéni jüttata sa t 6 ho napra 25 %-kal cso kkénti. 

(2) Az (1) békézdé s szérinti cso kkénté sro l a ké pvisélo -téstü lét hata rozatot hoz. 

46. § 

(1) Az ü lé s vézéto jé félél a ké pvisélo -téstü léti ü lé s réndjé nék biztosí ta sa é rt. 

(2) Az ü lé s tana cskoza si joggal ré sztvévo  tagjai az ü lé sén a hozza szo la si sza ndé kükat 
ké zfélémélé ssél jélzik. 

(3) A tana cskoza si joggal réndélkézo k ré szé ré a hozza szo la si jogot az ü lé s vézéto jé adja még, 
í gy égy ido bén csak égy szémé ly réndélkézik hozza szo la si joggal. 

(4) A hozza szo la st a 27. § (2) békézdé s szérint korla tozni léhét. 

(5) Aménnyibén a ké pvisélo  ném tartja bé a (2)-(3) békézdé s szérinti hozza szo la si réndét, é s 
hozza szo la si jog né lkü l szo l hozza , az ü lé s vézéto jé a ké pvisélo t félhí vja az é rintétt szaba lyok 
bétarta sa ra. A hozza szo la si jog ismé télt mégsé rté sé ésété n az ü lé s vézéto jé - javasolja a 
ké pvisélo -téstü létnék, hogy a ké pvisélo nék - az ü lé s réndjé nék bétarta sa ra valo  
ko télézéttsé gé nék mégszégé sé miatt - 1 ho napra 25 %-kal cso kkéntsé k a tisztélétdí ja t, illétvé a 
térmé szétbéni jüttata sa t. A ké pvisélo téstü lét a ké rdé sbén égyszérü  szo to bbsé ggél hata rozatot 
hoz. 

47. § 

(1) Aménnyibén az ü lé sén ré sztvévo , tana cskoza si joggal ném réndélkézo  szémé ly az ü lé s 
réndjé t hozza szo la sa val mégzavarja, az ü lé s vézéto jé félhí vja é magatarta s mégszü ntété sé ré. 

(2) Ismé télt réndzavara s ésété n az ü lé s vézéto jé javasolhatja a ké pvisélo -téstü létnék, hogy 
hata rozat né lkü l do ntso n 15 pérc ü lé sézé si szü nét élréndélé sé ro l. 

(3) Ha a (2) békézdé s szérinti szü nétét égy téstü léti ü lé s alkalma val maximüm 2 alkalommal 
léhét élréndélni. A harmadik réndzavara st ko véto én az ü lé s vézéto jé javasolja a ké pvisélo -
téstü létnék, hogy a ké pvisélo -téstü lét az ü lé sén éddig ta rgyalt napiréndékré mo dosí tsa az ü lé s 
napiréndjé t. Ha a téstü lét a napiréndi pontokra tétt javaslata t élfogadta, az ü lé st az a ltala nos 
szaba lyok bétarta sa szérint béza rja. 

48. § 

(1) A téstü léti ü lé sén az élfogadott napiréndi pontokon bélü l o na llo  napiréndi pontké nt 
ta jé koztata st kéll adni a léja rt hata ridéjü  hata rozatokro l é s égyé b o nkorma nyzati do nté sékro l. 
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(2) A téstü léti ü lé sén o na llo  napiréndi ponton kí vü l is ta jé koztata st kéll adni az ido szérü  
ké rdé sékro l. A ta jé koztata st vé gézhéti az ü lé s vézéto jé, illétvé az égyé bké nt élo térjészté sré 
jogosült szémé ly. 

49. § 

Az ü lé s napiréndjé ré tü zo tt napiréndi pontok mégta rgyala sa t ko véto én, vagy az ü lé s annak 
lévézété sé ko zbén hata rozatké ptélénné  va lt, tova bba  a jélénlé vo , tana cskoza si joggal 
réndélkézo  szémé lyéknék tova bbi ké rdé sé, hozza szo la sa nincs, az ü lé s vézéto jé az ü lé st béza rja. 

5. A jegyzőkönyv 

50. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét nyí lt é s za rt ü lé sé ro l ü lé sénké nt jégyzo ko nyvét kéll ké szí téni, mélynék 
élké szí té sé é rt a jégyzo  félélo s. 

(2) A jégyzo ko nyvnék tartalmaznia kéll az Mo tv. 52. §-a ban méghata rozott tartalmi élémékét, 
valamint azt, amélyré vonatkozo an a jélén szérvézéti é s mü ko dé si szaba lyzat a jégyzo ko nyvi 
ro gzí té s ko vétélmé nyé t élo í rja. 

51. § 

(1) A jégyzo ko nyvbén a ta rgyalt napiréndi pontokké nt még kéll adni az Mo tv. 52. § (1) békézdé s 
f-m) pontokat. 

(2) A ta rgyalt napiréndékné l az Mo tv. 52. § (1) békézdé s g) pontjaké nt légala bb a tana cskoza s 
lé nyégé t jégyzo ko nyvbé kéll foglalni. A ké pvisélo -téstü lét valamély tagja ké ré sé ré a jégyzo  
ko télés a ké pvisélo  a ltal élmondottakat szo  szérint a jégyzo ko nyvbé ro gzí téni. 

(3) A jégyzo ko nyvbén az Mo tv. 52. § (1) békézdé s l) pontjaké nt a szavaza s sza mszérü  
érédmé nyé t ü gy kéll ro gzí téni, hogy szérépéljén a jégyzo ko nyvbén, hogy ha nyan szavaztak 
igénnél, ha nyan némmél, ha nyan tarto zkodtak. 

(4) A jégyzo ko nyvnék tartalmaznia kéll a ké pvisélo -téstü lét a ltal hozott do nté st. A hata rozatot 
é s ro vidébb réndélétét a jégyzo ko nyv szo végé bé kéll béé pí téni, térjédélmésébb réndéléték 
ésété bén a jégyzo ko nyv szo végé bén azt kéll szérépéltétni, hogy a téstü lét a réndélétét a 
jégyzo ko nyv méllé klétké nt élhélyézétt réndélét szo véggél fogadja él. A réndélét szo végé t éz 
ésétbén a jégyzo ko nyvho z méllé klétké nt kéll csatolni. 

(5) Za rt ü lé s jégyzo ko nyvé ésété bén ro gzí téni kéll azt, hogy a méghí vottak milyén mino sé gbén 
vannak jélén. 

(6) A jégyzo ko nyvét 2 pé lda nyban kéll ké szí téni, é s é vénté bé kéll ko ttétni 1 pé lda nyt, amélyro l 
a jégyzo  gondoskodik. A za rt ü lé sék jégyzo ko nyvéit kü lo n kéll ko ttétni. A jégyzo ko nyvékét 
ü lé sénké nt folyamatos sorsza mmal kéll élla tni. 

(7) A jégyzo ko nyvho z csatolni kéll a ké pvisélo k ké ré sé alapja n 
a) a ké pvisélo i indí tva nyokat, 
b) a ké pvisélo i hozza szo la sokat, 
c) a ké pvisélo i intérpélla cio kat. 
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52. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét do nthét a jégyzo ko nyv-hitélésí to k va laszta sa nak szü ksé géssé gé ro l. A 
jégyzo ko nyvét - ha mégva laszta sra kérü lték - a jégyzo ko nyv-hitélésí to knék is ala  kéll í rniük. 

(2) Az Mo tv. 52. § (3) békézdé sé bén méghata rozott bétékinthéto sé gi jog biztosí ta sa ro l a 
jégyzo nék kéll gondoskodnia. A jégyzo ko nyvék anyaga t csak hivatali dolgozo  jélénlé té bén léhét 
mégtékinténi. 

IV. Fejezet 
A közmeghallgatás, a helyi fórumok és az önszerveződő közösségek 

53. § 

(1) A ltala nos ko zméghallgata st kéll tartani az Mo tv. 54. §-a ban foglaltak szérint. A 
ko zméghallgata s ké pvisélo -téstü léti ü lé snék mino sü l. 

(2) A ko zméghallgata son ko télés ré szt vénni a ké pvisélo -téstü lét tagja, a jégyzo , valamint a 
jégyzo  a ltal kijélo lt hivatali dolgozo . 

(3) A méghirdété s sora n még kéll hata rozni a ko zméghallgata s napiréndjé t. 

(4) A ko zméghallgata s kihirdété sé ré a ké pvisélo -téstü lét réndés ü lé sé nék o sszéhí va sa ra 
vonatkozo  szaba lyokat kéll alkalmazni. 

54. § 

A ko zméghallgata st a polga rméstér hirdéti még é s vézéti lé. Akada lyoztata sa, ta vollé té ésété n a 
ké pvisélo -téstü léti ü lé s o sszéhí va sa ra é s vézété sé ré vonatkozo  szaba lyokat kéll alkalmazni. 

55. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét ko zméghallgata sa n az ü lé s vézéto jé élo szo r ismértéti a napiréndi 
pontokat. 

(2) A ko zméghallgata s napiréndi pontonké nt to rté nik. Adott napiréndi pontokhoz kapcsolo dva 
élo szo r a ké pvisélo -téstü léti ü lé sén élo térjészté sré jogosültak ta jé koztata st adnak. 

(3) A ko zméghallgata son jélénlé vo k ké zfélémélé ssél jélzik a hozza szo la si sza ndé kükat. 

(4) A hozza szo la si jog mégada sa a ké pvisélo -téstü léti ü lé sén to rté no  hozza szo la si jog 
mégada sa val égyézik még. 

56. § 

Az ü lé s vézéto jé az élo ré méghirdététt napiréndi pontok ismértété sé t ko véto én léhéto sé gét ad 
a mégjélénték ré szé ré égyé b javaslatok é s ké rdé sék féltévé sé ré. 

57. § 

A ko zméghallgata sro l a jégyzo  a ké pvisélo -téstü lét jégyzo ko nyvé ré vonatkozo  szaba lyok szérint 
jégyzo ko nyvét ké szí t. 
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58. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét a lakossa g, a ta rsadalmi szérvézéték ko zvétlén ta jé koztata sa é s a 
fontosabb do nté sék élo ké szí té sé bé valo  bévona sa cé lja bo l éséti jélléggél fo rümot tarthat. 

(2)15 

(3)16 

(4)17 

(5) A fo rüm méghirdété sé ré é s lévézété sé ré a ko zméghallgata s szaba lyait kéll alkalmazni azzal 
az élté ré ssél, hogy a fo rüm lévézété sé ré a ké pvisélo -téstü lét a ltal félké rt - a ké pvisélo -téstü lét 
ü lé sé n tana cskoza si joggal réndélkézo  - szémé ly is léhét. 

(6) A fo rümon a ké pvisélo  ko télés ré szt vénni. 

(7) A fo rümon élhangzottakro l a jégyzo , vagy az a ltala kijélo lt hivatali dolgozo  jégyzo ko nyvét 
ké szí t a ko zméghallgata s jégyzo ko nyvé ré méghata rozott szaba lyok szérint. 

59. §18 

V. Fejezet 
A települési képviselő 

60. § 

A télépü lé si ké pvisélo  éskü  lété télé nék mégszérvézé sé a jégyzo  féladata. 

61. § 

(1) A télépü lé si ké pvisélo  – az Mo tv. 32. § (2) békézdé s i), j), k) é s (3) békézdé sé bén 
méghata rozottakon tü l – ko télés 
a) kapcsolatot tartani a va laszto ival, ta jé koztatni o két a ké pvisélo -téstü lét mü ko dé sé sora n 

hozott ko zé rdékü  do nté sékro l, 
b) léhéto sé g szérint élo ré béjélénténi, ha a téstü léti ü lé sén ném tüd mégjélénni, 
c) ké pvisélo ho z mé lto  magatarta st tanü sí tani, a ké pvisélo -téstü lét é s szérvéi tékinté lyé t, 

hitélé t o vni, 
d) a tüdoma sa ra jütott o nkorma nyzati, szolga lati, ü zléti, valamint maga n titkot mégo rizni. 

(2) A ké pvisélo -téstü lét a ké pvisélo kré vonatkozo  magatarta si szaba lyokat az Mo tv. 53. § (1) 
békézdé s d) pontja alapja n az ala bbiak szérint hata rozza még: 
a) a ké pvisélo  ko télés az ü lé sré pontosan mégjélénni, 

 

15 Az 58. § (2) bekezdését a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 27.) 

önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte. 

16 Az 58. § (3) bekezdését a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 27.) 

önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte. 

17 Az 58. § (4) bekezdését a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 27.) 

önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte. 

18 Az 59. §-t a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (V. 21.) önkormányzati 

rendelete 8. § e) pontja hatályon kívül helyezte. 
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b) a ké pvisélo  az ü lé sré ko télés a ré szé ré élo térjészté ské nt mégkü ldo tt anyagot a ttékinténi, 
c) a jélén szérvézéti é s mü ko dé si szaba lyzatban méghata rozott a téstü léti ü lé sén 

méghata rozott hozza szo la si jogot szaba lyszérü én gyakorolni. 

62. § 

(1) A télépü lé si ké pvisélo k ja rando sa gait az o nkorma nyzat ké pvisélo -téstü lété kü lo n 
réndélétbén hata rozza még. 

(2) Aménnyibén a télépü lé si ké pvisélo  az Mo tv. 32. § (2) békézdé s j) pont szérinti ké pzé sén ném 
vész ré szt, ü gy ké t havi tisztélétdí ja t a ké pvisélo -téstü lét mégvonja. 

(3) Az o nkorma nyzati ké pvisélo  mégbí zata sa ra é s mégszü né sé ré az Mo tv. hélyi o nkorma nyzati 
ké pvisélo  mégbí zata s kélétkézé sé é s mégszü né sé szaba lyai vonatkoznak. 

(4) A ké pvisélo  o sszéfé rhététlénsé gé vél, az o sszéfé rhététlénsé gi élja ra ssal, a mé ltatlansa ggal, a 
vagyonnyilatkozat-té téli ko télézéttsé ggél é s élja ra ssal kapcsolatosan az Mo tv. szaba lyai az 
ira nyado ak. 

VI. Fejezet 
 

1. Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai 

63. § 

A ké pvisélo -téstü lét szérvéi: 
a) a polga rméstér, 
b) a ké pvisélo -téstü lét bizottsa ga, 
c) a jégyzo , 
d) a ko zo s o nkorma nyzati hivatal, 
e) a ta rsüla s. 

2. A polgármester és az alpolgármester 

64. § 

(1) A polga rméstér fo a lla sü  tisztsé gvisélo . 

(2) A polga rméstéri tisztsé g o sszéfé rhététlénsé gé vél, az o sszéfé rhététlénsé gi élja ra ssal, a 
mé ltatlansa ggal, a vagyonnyilatkozat-té téli ko télézéttsé ggél é s élja ra ssal kapcsolatosan az 
Mo tv. szaba lyai az ira nyado ak. 

65. § 

A polga rméstér tisztsé gé nék mégszü né sé ésété n, a tisztsé g mégszü né sé t ko véto én nyolc 
münkanapon bélü l í ra sban foglaltan a tadja münkako ré t az ü j polga rméstérnék, énnék 
hia nya ban az alpolga rméstérnék, illétvé ha az alpolga rméstéri tisztsé g nincs béto ltvé, vagy az 
é rintétt tarto san akada lyozva van a 14. § (2) békézdé sbén méghata rozott szémé lynék. 

66. § 
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(1) A polga rméstér Mo tv. 65. é s 67. §-a ban méghata rozott féladatokon tü li tova bbi féladatai 
a) ségí ti a ké pvisélo -téstü lét tagjainak téstü léti é s bizottsa gi münka ja t, 
b) méghata rozza a jégyzo  ké pvisélo -téstü léti tévé kénysé gé vél kapcsolatos féladatait, 
c) kapcsolatot tart a va laszto polga rokkal, valamint a hélyi ta rsadalmi é s égyé b 

szérvézétékkél, 
d) fogado o ra t tart, 
e) nyilatkozik a sajto nak. 

(2)19 A polga rméstér fogado o ra ja: mindén hé tén kéddi nap 9-11 o ra 

(3) A polga rméstér az Mo tv. 67. § é) pontja alapja n kü lo n ütasí ta sban szaba lyozza a hata sko ré bé 
tartozo  ü gyékbén a kiadma nyoza s réndjé t. 

67. § 

(1) Aménnyibén a ké pvisélo -téstü lét - hata rozatké ptélénsé g vagy hata rozathozatal hia nya miatt 
- ké t égyma st ko véto  alkalommal ném hozott do nté st, a polga rméstér hata rozatot hozhat az 
ala bbi ü gyékbén: 
a) szocia lis ü gyék, 
b) gyérmékvé délmi ü gyék. 

(2) A polga rméstér do nthét a ké pvisélo -téstü lét üto lagos ta jé koztata sa méllétt, a ké t ü lé s 
ko zo tti ido szakban félmérü l, halaszthatatlan, a ké pvisélo -téstü lét hata sko ré bé tartozo  
ko vétkézo  o nkorma nyzati ü gyékbén: 
a) o nkorma nyzati saja t forra st ném igé nylo  pa lya zatok bényü jta sa ésété n, ha a pa lya zati 

hata rido  a ko vétkézo  ü lé sig léja r, 
b) az o nkorma nyzat ko ltsé gvété si réndélété alapja n méghata rozott érédéti élo ira nyzati 

fo o sszég 5 %-a t élé ro  kiada s mégtakarí ta st, vagy bévé télszérzé st érédmé nyézo  ü j 
ko télézéttsé gva llala s ésété n, 

c) az o nkorma nyzati vagyon mégo va sa é rdéké bén szü ksé gés é lét, é s vagyonbiztonsa got 
vészé lyéztéto  hélyzét ésété bén, ha az élha rí ta sa miatti inté zkédé st kéll hozni. 

68. § 

(1) A ta rsadalmi mégbí zata sü  alpolga rméstér a féladatait a polga rméstér szo béli é s í ra sbéli 
ira nyí ta sa val, valamint a polga rméstér a ltal méghata rozott kiadma nyoza si rénd szérint la tja él. 

3. A képviselő-testület bizottságai 

69. § 

A ké pvisélo -téstü lét féladatainak érédmé nyésébb élla ta sa é rdéké bén a llando  é s idéiglénés 
bizottsa gokat hozhat lé tré. 

70. § 

A ké pvisélo -téstü lét a llando  bizottsa ga a Jogi é s Ü gyréndi Bizottsa g 

 

19 A 66. § (2) bekezdése a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 27.) 

önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 
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71. § 

(1) A Jogi é s Ü gyréndi Bizottsa g tagjainak sza ma 3 fo , ké pvisélo . 

(2) A bizottsa g a lla sfoglala sa val bényü jthato  élo térjészté sék nincsénék. 

(3) A Jogi é s Ü gyréndi Bizottsa g féladat- é s hata sko ré 
a) vagyonnyilatkozat nyilva ntarta s, 
b) vagyonnyilatkozat élléno rzé sé, ha az élléno rzé sré kézdémé nyézé s é rkézik, 
c) vagyonnyilatkozat-té téli élja ra s léfolytata sa t ko véto én az érédmé nyro l a ké pvisélo -

téstü lét ta jé koztata sa. 
d) do nté st hoz a ké pvisélo -téstü lét a ltal a bizottsa gra éséti jélléggél a trüha zott hata sko rbén, 
e) tévé kénysé gé ro l é vénté bésza molo t ké szí t, é s azt a ké pvisélo -téstü lét élé  térjészti. 
f) lébonyolí tja a titkos szavaza st a ké pvisélo -téstü lét ü lé sé n 
g) o sszéfé rhététlénsé gi, mé ltatlansa gi élja ra s léfolytata sa é s annak érédmé nyé ro l a 

ké pvisélo -téstü lét ta jé koztata sa. 

(4) A bizottsa gra a llando , visszavona sig é rvé nyés a trüha zott hata sko ro k nincsénék. 

(5) A bizottsa g a vagyonnyilatkozatok nyilva ntarta sa ra é s élléno rzé sé ré vonatkozo an az 
ü gyréndjé bén ré szlétés bélso  szaba lyokat a llapí t még. 

(6) A bizottsa g tagjaira az Mo tv. ké pvisélo -téstü lét bizottsa gaira vonatkozo  szaba lyait kéll 
alkalmazni. 

(7) A bizottsa g mü ko dé sé nék szaba lyaira az Mo tv. 60. §-a t kéll alkalmazni. 

(8) A bizottsa g a lé tréhoza sükat ko véto én 30 napon bélü l ü lé st tart, ahol - az (1) békézdé sbén 
méghata rozottak figyélémbé vé télé vél - hata rozattal élfogadja a bizottsa g ré szlétés mü ko dé si 
szaba lyait tartalmazo  bizottsa gi ü gyréndét. 

(9) A bizottsa g mü ko dé sé nék ü gyvitéli féladatait a Ko zo s Ö nkorma nyzati Hivatal la tja él. 

4. A jegyző 

72. § 

(1) A jégyzo  joga lla sa ra az Mo tv. 81. § (1) békézdé sé t kéll alkalmazni. 

(2) A jégyzo  az Mo tv. 81. § (3) békézdé sbén félsoroltakon kí vü li kiémélt féladatai 
a) ta jé koztata st nyü jt a ké pvisélo -téstü létnék a ké pvisélo -téstü lét hata sko ré t é rinto  

jogszaba lyokro l, azok va ltoza sairo l, 
b) ta jé koztata st nyü jt a bizottsa gnak a bizottsa g hata sko ré t é rinto  jogszaba lyokro l, azok 

va ltoza sairo l, 
c) gondoskodik a hivatali dolgozo k tova bbké pzé sé ro l, 
d) biztosí tja az o nkorma nyzati réndéléték, a hata rozatok é rintéttékkél valo  mégismértété sé t. 
e) a ké pvisélo -téstü lét do nté séiro l nyilva ntarta st vézét hata rozat-nyilva ntarta s, illétvé 

réndélét-nyilva ntarta s forma ja ban, 
f) a bizottsa g do nté séiro l hata rozat-nyilva ntarta st vézét, 
g) réndszérésén a ttékinti az ké pvisélo -téstü léti réndéléték félso bbréndü  jogszaba lyokkal 

valo  harmoniza la sa t, ha jogszaba lysé rté st tapasztal, í ra sban ta jé koztatja a polga rméstért, 
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h) gondoskodik a mo dosí tott ké pvisélo -téstü léti réndéléték égysé gés szérkézétbé to rté no  
foglala sa ro l. 

73. § 

(1) A jégyzo  kinévézé sé az Mo tv 83. § b) pontja alapja n to rté nik. A jégyzo  félétt az égyé b 
münka ltato i jogko rt a Ko zo s Ö nkorma nyzati Hivatal szé khélyé szérinti télépü lé s polga rméstéré 
gyakorolja. 

(2) A jégyzo i é s az aljégyzo i tisztsé g égyidéjü  béto ltétlénsé gé, illétvé tarto s akada lyoztata sük 
ésété n, a tisztsé g béto ltétlénsé gé, illétvé akada lyoztata sa kézdo  ido pontja to l sza mí tott 
légféljébb hat ho nap ido tartamra a jégyzo i féladatok élla ta sa ra a polga rméstér a Ko zo s 
Ö nkorma nyzati Hivatal olyan ko ztisztvisélo jé t bí zza még, aki a ké pésí té si é s alkalmaza si 
félté téléknék mégfélél. 

74. § 

Az aljégyzo ré vonatkozo  szaba lyokat az Mo tv. 82. § (5) békézdé sé hata rozza még. 

5. A Közös Önkormányzati Hivatal 

75. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét az Mo tv. 84. § (1) békézdé sé alapja n Ko zo s Ö nkorma nyzati Hivatalt hoz 
lé tré. 

(2) Az (1) békézdé sbén méghata rozott hivatal névé é s cí mé: Balatonkérésztü ri Ko zo s 
Ö nkorma nyzati Hivatal 8648 Balatonkérésztü r Ady Éndré ü. 52. 

(3) A Ko zo s Ö nkorma nyzati Hivatal alapvéto  féladatait az Mo tv. 84. § (1) békézdé sé, tova bbi 
féladatokat az Mo tv. 67. § b) pontja alapja n polga rméstér is méghata roz. A Ko zo s 
Ö nkorma nyzati Hivatal ko ztisztvisélo jé ré szé ré jogszaba ly féladatot é s hata sko rt a llapí t még. A 
Ko zo s Ö nkorma nyzati Hivatal a ltal élla tott féladat- é s hata sko ro két a Hivatal szérvézéti é s 
mü ko dé si szaba lyzata tartalmazza. 

(4) A Ko zo s Ö nkorma nyzati Hivatal bélso  szérvézéti tagozo da sa t, lé tsza ma t, münkaréndjé bén, 
valamint ü gyfé lfogada si réndjé t - az Mo tv. 67. § d) pontja é s a 85. § (6), (9) békézdé sé pontja 
figyélémbé vé télé vél - a Ké pvisélo -téstü léték hata rozattal fogadja k él. 

6. Társulás 

76. § 

A ké pvisélo -téstü lét jogi szémé lyisé ggél réndélkézo  ta rsüla sai: 
a) Balatoni Szocia lis Ta rsüla s 8648 Balatonkérésztü r Ady Éndré ü. 52. 
b) Marcali Kisté rsé gi To bbcé lü  Ta rsüla s 8700 Marcali, Ra ko czi ü. 11. 
c) Dé lnyügat Balatoni Hülladé kgazda lkoda si Ta rsüla s 8646 Balatonfényvés, Ko lcséy ü. 27. 

VII. Fejezet 
A képviselő-testület gazdasági programja 
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77. § 

(1) A ké pvisélo -téstü lét a mégbí zata sa nak ido tartama alatt a gazdasa gi program alapja n 
mü ko dik. 

(2) A gazdasa gi program térvézété nék élké szí té sé ro l, valamint a ké pvisélo -téstü lét élé  
térjészté sé ro l a polga rméstér gondoskodik. 

VIII. Fejezet 
Záró rendelkezések 

78. § 

(1) Éz a réndélét 2019. okto bér 24-é n 13 o ra 21 pérckor lé p hata lyba. 

(2) Hata lya t vészti a ké pvisélo -téstü lét Szérvézéti é s Mü ko dé si Szaba lyzata ro l szo lo  15/2014. 
(X.19.) o nkorma nyzati réndélét. 
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1. melléklet20 

Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, 
rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, telephelyek 

Kormányzati 
funkció 

megnevezés 

011130 Ö nkorma nyzatok é s o nkorma nyzati hivatalok jogalkoto  é s a ltala nos 
igazgata si tévé kénysé gé 

013320 Ko ztéméto -fénntarta s é s mü ko dtété s 

013350 Az o nkorma nyzati vagyonnal valo  gazda lkoda ssal kapcsolatos féladatok 

016080 Kiémélt a llami é s o nkorma nyzati réndézvé nyék 

041233 Hosszabb ido tartamü  ko zfoglalkoztata s 

041237 Ko zfoglalkoztata si mintaprogram 

045160 Ko zütak, hidak, alagütak ü zéméltété sé, fénntarta sa 

047410 A r- é s bélví zvé délémmél o sszéfü ggo  tévé kénysé gék 

051030 Ném vészé lyés (télépü lé si) hülladé k végyés (o mlésztétt) bégyü jté sé, 
sza llí ta sa, a traka s 

062020 Télépü lé sféjlészté si projékték é s ta mogata sük 

064010 Ko zvila gí ta s 

066010 Zo ldtérü lét-kézélé s 

066020 Va ros- é s ko zsé ggazda lkoda si égyé b szolga ltata sok 

072111 Ha ziorvosi alapélla ta s 

074031 Csala d é s no vé délmi égé szsé gü gyi gondoza s 

074032 Ifjü sa g-égé szsé gü gyi gondoza s 

081061 Szabadido s park, fü rdo  é s strandszolga ltata s 

082042 Ko nyvta ri a lloma ny gyarapí ta sa, nyilva ntarta sa 

082044 Ko nyvta ri szolga ltata sok 

082064 Mü zéümi ko zmü vélo dé si, ko zo nsé gkapcsolati tévé kénysé g 

082091 Ko zmü vélo dé s- ko zo ssé gi é s ta rsadalmi ré szvé tél féjlészté sé 

082092 Ko zmü vélo dé s- hagyoma nyos ko zo ssé gi kültüra lis é rté kék gondoza sa 

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083020 Ko nyvkiada s 

091140 Ö vodai névélé s, élla ta s mü ko dtété si féladatai 

096015 Gyérméké tkéztété s ko znévélé si inté zmé nybén 

102031 Ido sék nappali élla ta sa 

106020 Laka sfénntarta ssal, lakhata ssal o sszéfü ggo  élla ta sok 

 

20 Az 1. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 14.) 

önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonmáriafürdő Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével 

megállapított szöveg. 
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Az önkormányzat telephelyei: 

1. Ha ziorvosi Szolga lat 8648 Balatonkérésztü r Zrí nyi Miklo s ü. 2. 

2. Hélyto rté néti Gyü jtémé ny 8647 Balatonma riafü rdo  Gro f Szé ché nyi Imré té r 9. 

3.Andra ssy Ma ria Ko zo ssé gi Ha z 8647 Balatonma riafü rdo  Bajcsy-Zs. ü. 257. 

4.Télépü lé sü zéméltété s 8647 Balatonma riafü rdo  Gro f Szé chényi Imré té r 9. 

5. Vé do no i Szolga lat 8648 Balatonkérésztü r Készég ü. 7. 

6. Télépü lé sü zéméltété s (téléphély): 8647 Balatonma riafü rdo  Vasü t té r 4. 

 


