
BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2011. /III.31./  RENDELETE A TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

 

 

Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község Önkormányzatai Társult Képviselő-testülete  

/a továbbiakban: társult képviselő-testület/ az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés e) pontjában 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8. §. (5) bekezdésében, 9. § (39 bekezdésében, a 12. §. (1) bekezdésében, 15. 

§.(1) bekezdésében, 16. §. (2) és (5) bekezdésében, 18. §. /1/ és /2/ bekezdésében, 22. §. /1/ és 

/3/ bekezdésében, 23. §. /1/ bekezdésében, 31. §-ában, 47. § /2/ bekezdésében és a 49. §. /2/ 

bekezdésében, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §. /4/ bekezdésében, a helyi 

önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. §. 

/2/ bekezdésében és 10/A. § /3/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/ bekezdés a/ pontjában foglalt 

feladatkörében a következőket rendeli el:  

 

1. Az önkormányzatok neve, székhelye 

1. §. 

 

/1/ Az önkormányzatok hivatalos megnevezései: 

       

     Bugac Nagyközség Önkormányzata 

     Bugacpusztaháza Község Önkormányzata 

 

/2/ Az önkormányzatok székhelye: 

 Bugac, Béke u. 10. 

 

/3/ A társult képviselő-testület tagjai: 

            2 fő polgármester 

            6 fő bugaci képviselő 

            4 fő bugacpusztaházi képviselő 

   /A társult képviselő-testület névsorát az 1. függelék tartalmazza/ 

 

/4/ Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község Képviselő-testülete Társult 

     Képviselő-testületet alakított. Az együttműködés az Szervezeti és Működési Szabályzat  

     /a továbbiakban: SZMSZ/  2. függelékében   található. 

 

  

2. A társult képviselő-testület hatásköre 

2. §. 

 

/1/ A képviselő-testületek külön-külön döntéssel állapítják meg a polgármester választással  

     kapcsolatos személyi illetményt, illetve tiszteletdíjat.  

 

/2/ A társult képviselő-testület hatáskörei, különösen az alábbiak: 

      a)    jegyzőválasztás, 

      b)    intézményhez nem tartozó közalkalmazottak kinevezési joga,  
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     c)    intézményvezetők megválasztása,  

     d)    kinevezési jog gyakorlása, 

     e)    költségvetéshez kapcsolódó döntések. 

 

3. A társult képviselő-testület ülése, összehívása 

3. §. 

 

/1/ A társult képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.  

 

/2/ Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. 

 

4. §. 

 

/1/ A társult képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. 

 

/2/ A társult képviselő-testület az üléseit a munka szervezhetősége érdekében éves 

     munkaterv alapján tartja. 

 

/3/ A társult képviselő-testület  ülését a települések polgármesterei – egymás  

     közötti megállapodás alapján – évenként felváltva hívják össze. Az éppen aktuális pol- 

     gármester akadályoztatása esetén az ülés összehívására a társközség polgármestere   

     jogosult, annak  távollétében az alpolgármester, illetve a társközség  alpolgármestere.  

     Mindannyiuk akadályoztatása esetén az ülést a korelnök vezeti. 

 

/4/ A társult képviselő-testület rendes  ülésére szóló meghívót a javasolt napirendi pontok  

     megjelölésével,  valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagot úgy kell  

     kézbesíteni, hogy a települési képviselők legalább 5 nappal az ülés előtt kézhez vegyék. 

 

/5/ A meghívónak tartalmaznia kell: 

     a)  az ülés helyét, idejét, 

     b)  a napirendi pontokat, és azok előadóit. 

 

/6/ A  meghívót a társult polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára ki kell függeszteni. 

 

5. §. 

 

A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a tevékenységi körét érintő  

előterjesztések tárgyalására az önszerveződő közösségek képviselőjét így a Nyugdíjas Klub, 

Nagycsaládosok Bugaci Egyesülete, Polgárőr Szolgálat, Futóhomok Ifjúsági Egyesület,  

Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Kálmán Lajos Népdalkör, Abonyi Imre Lovas Sport Egyesület, 

Diák Sport Egyesület, Bugaci Sport Egyesület, Lövész Egyesület, Bugaci Általános 

Iskoláskorú és Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány, Gitár együttes képviselőit. 

 

 

4. Az ülések nyilvánossága 

6. §. 

 

/1/ A társult képviselő-testület ülései nyilvánosak. 
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/2/ Hallgatóság az ülést nem zavarhatja, tetszését, vagy nem tetszését nem nyilváníthatja ki. 

     Amennyiben a hallgatóság az ülést zavarja, az ülést vezető a rendzavarót,  illetve, ha annak  

     személye nem állapítható meg, ismételt felszólítás után a  teljes hallgatóságot kiutasíthatja  

     a teremből. 

 

/3/ Az ülés nyilvánosságára, a zárt ülés elrendelésére a helyi önkormányzatokról szóló törvény 

     előírásai az irányadók. 

5. A rendkívüli ülés 

7.  §. 

 

/1/ A tárgyévben a soros polgármester a társult képviselő-testület rendkívüli ülését  

     bármikor összehívhatja. 
 

/2/ A soros polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a települési képviselők 

     egynegyedének vagy a társult képviselő-testület bizottságainak indítványára. 

 

/3/ Az indítványnak tartalmaznia  kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó  

     javaslatot, valamint azt a  körülményt, amely  indokolttá teszi a rendkívüli ülés  

     összehívását. 

 

/4/ Az indítványt a tárgyévben soros polgármesterhez kell benyújtani. 

 

8. §. 

 

/1/ Rendkívüli ülés napirendjére csak az a napirendi pont vehető fel, amely a  

      rendkívüli ülés összehívását indokolttá teszi. 

 

/2/ A rendkívüli ülést az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül össze kell hívni, és 

     8 napon belül kell megtartani. 

     A meghívót az ülés előtt 24 órával kézbesíteni kell. 

 

/3/ A sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt egy nappal kiküldhető a meghívó.  

     Ebben az esetben telefonon vagy futár útján történő értesítési forma is igénybe vehető. 

     Ekkor el kell tekinteni az írásos meghívótól, a sürgősség okát azonban közölni  kell.  

 

6. A meghívottak 

9. §. 

 

A társult képviselő-testület ülésének meghívottjai: 

      a)   a két település képviselői, 

      b)  a jegyző /állandó meghívott/ 

      c)  akinek a jelenléte valamely napirend tárgyalásánál szükséges, /az érintett szakértő/. 

 

7. A munkaterv 

10. §. 

 

/1/ A társult képviselő-testület éves munkaterve alapján tartja üléseit. A munkaterv tervezetét 

     a két település polgármesterének irányításával a  jegyző állítja össze. 
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/2/ A munkatervre javaslatot tehetnek a  képviselők és az önkormányzati intézmények vezetői.  

 

/3/ A munkaterv tartalmazza:  

     a)   ülések tervezett időpontját  

     b)   napirend tárgyát, előadóját. 

 

/4/ A következő naptári év munkatervének elfogadásáról a társult képviselő-testület a  

     tárgyév utolsó ülésén határoz. 

 

8. A testületi ülés vezetése  

11. §. 

 

/1/ A társult képviselő-testület üléseit a tárgyévben soros polgármester vezeti. 

 

/2/ A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége,  

     illetve tartós akadályoztatásuk esetén a testületi ülés vezetését  átruházza  

     a társközség polgármesterére, annak távollétében az alpolgármesterre, illetve 

     a társközség alpolgármesterére. Mindannyiuk akadályoztatása esetén az ülést a korelnök 

     vezeti. 

 

/3/ Az ülést vezető elnök kizárása esetén az ülés vezetését átruházza a társközség 

     polgármesterére, annak távollétében az alpolgármesterre, illetve a társközség 

     alpolgármesterére. 

 

12. §. 

 

/1/ A társult testületi ülést a soros polgármester nyitja meg, majd megállapítja a  

     határozatképességet. 

 

/2/ A társult testület akkor határozatképes, ha az ülésen 4 fő bugaci képviselő,  

     3 fő bugacpusztaházi képviselő, azaz 7 fő jelen van. 

      

/3/ Az ülést vezető elnök megállapítja, hogy melyik képviselő van távol, és  

     távollétét bejelentette-e, vagy sem. 

     Ha határozatképtelen az ülés, akkor 8 napon belül ismét össze kell hívni. 

 

9. Az ülés napirendje 

13. §. 

 

/1/ A napirend tervezetét az ülés elnöke terjeszti a társult képviselő-testület elé. 

     A napirendek sorrendje: 

  a./ rendelet-tervezetek, 

  b./ határozat-tervezetek, 

  c./ beszámolók, 

  d./ tájékoztatók, 

  e./ interpellációk. 

 

/2/ Az ülés napirendjére fel kell venni: 
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            a) azt a napirendet, amely a meghívóban szerepel, 

            b) sürgősségi indítványt sürgősség elfogadása esetén. 

 

/3/ A napirend levételére, tárgyalásának elnapolására tett javaslatot indokolni kell.  

 

/4/ Sürgősségi indítványt a polgármesterek, alpolgármesterek, képviselő, a jegyző  

     terjeszthet be, a sürgősség okának megjelölésével. 

 

/5/ A sürgősségi indítványt és a hozzá kapcsolódó anyagot legkésőbb az ülést  

     megelőző  munkanapon kell benyújtani a soros polgármesternek. E határidő  

     elmulasztása esetén az indítvány szóban is beterjeszthető, de ebben az esetben 

     a társult képviselő-testület dönt a sürgősség elfogadásáról, vita nélkül egyszerű  

     szótöbbséggel. 

     Amennyiben a társult képviselő-testület elfogadja a sürgősséget, az ülés napi- 

     rendjére fel kell venni az indítvány tárgyalását. 

 

/6/ A sorrend megváltoztatásáról, a sürgősségi javaslat napirendre vételéről, a napirend  

    elnapolásáról, az ülés napirendjéről a társult képviselő-testület dönt. 

 

14. §. 

 

/1/ A napirendek tárgyalása előtt bármely képviselő 3 percre jogosult felszólalásra. 

 

/2/ Napirend előtti felszólalás nyomán vitának és határozathozatalnak nincs helye. 

 

/3/ Az időhatárt túllépő képviselőtől az ülést vezető elnök megvonja a szót. 

 

10. A testületi ülés menete 

15. §. 

 

Az ülés menete minden napirendi pont esetén: 

 

a./ az előterjesztés szóbeli kiegészítése, illetve a bizottságok állásfoglalásainak 

     ismertetése, 

b./ kérdések az előterjesztőhöz, 

c./ a kérdésre adott válaszok, 

     (a válasz megadásánál az előterjesztő igénybe veheti más jelenlévő személy  

       segítségét is) 

d./ a vita megnyitása, 

e./ hozzászólások, 

f./  a vita lezárása. 

16. §. 

 

A vita megnyitása után az ülés elnöke adja meg a szót a hozzászólónak. 

Az első szó minden esetben  a napirend előadóját, vagy az összeállítóját illeti     

meg, aki a vita során bármikor hozzászólhat. 
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17. §. 

 

/1/ Az ülést vezető elnök megállapítja, ha valamely hozzászólás tartalma az  

 

     előzőekben elhangzott hozzászólás ismétlése, akkor a hozzászóló  figyelmét 

     erre a tényre felhívja. 

     Újabb ismétlés esetén az ülést vezető elnök megvonja a szót a hozzászólótól. 

 

/2/ Az ülést vezető elnök megállapítja, hogy a hozzászóló eltért a tárgytól, akkor  

     a hozzászólást  félbeszakítja. Újabb eltérés esetén az ülést  vezető elnök  

     megvonja a szót. 

 

/3/ Ha a hozzászóló az ismétlést vagy a tárgytól való eltérést vitatja, a  

     képviselő-testület erről vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 

/4/ Akitől a szót megvonták, ugyanannál a napirendi pontnál újra nem szólhat hozzá. 

 

18. §. 

 

/1/ Bármikor szót kérhet a képviselő: 

 a./ ügyrendi kérdésben, 

 b./ ha a személyét érintő hozzászólásra kíván reagálni. 

 

/2/ Ezekben az esetekben a hozzászólás időtartama legfeljebb 2 perc. 

     A személyes tartalmú reagálás után viszontválasznak nincs helye. 

 

/3/ A képviselő személyes érintettségére vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló  

     törvény előírásai az irányadók. 

 

19. §. 

 

A jegyző a napirend tárgyalása során bármikor szót kérhet, amennyiben a törvényességet 

érintő észrevételt kíván tenni. Ebben az esetben az ülést vezető elnök köteles a szót megadni. 

 

20. §. 

 

/1/ A napirend előadója a szavazás megkezdése előtt az előterjesztést visszavonhatja. 

 

/2/ A szavazás megkezdése előtt bármely képviselő-testületi tag javasolhatja a  

     téma napirendről való levételét, vagy a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. 

     Amennyiben az előadó egyetért a javaslattal, a társult képviselő-testület vita 

     nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 

21. §. 

 

/1/ Az ülést vezető elnök köteles biztosítani a testületi ülés méltóságát és rendjét. 

     E körben: 
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 a./ rendre utasíthatja azt a képviselőt, aki a képviselő-testület tekintélyét,  

                valamelyik képviselő személyét sértő kifejezést használ, illetve  

                képviselőhöz méltatlan magatartást tanúsít, 

           b./ rendre utasíthatja a hozzászólót, ha az SZMSZ-nek a tanácskozás rendjére 

                vonatkozó szabályait megszegi, 

           c./ ismételt rendreutasítás esetén a képviselőtől megvonhatja a szót, a tanácskozási  

                joggal jelen lévő személyt – kivéve jegyzőt – pedig a  teremből  kiutasíthatja. 

 

/2/ Az ülést vezető elnöknek a rend fenntartására tett intézkedése ellen felszólalni, 

     azt visszautasítani, vagy azzal vitába szállni nem lehet. 

 

/3/ Ha a testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely az ülés folytatását 

     lehetetlenné teszi, az ülést vezető elnök az ülést félbeszakítja. 

     Amennyiben az ülést vezető elnök rendfenntartására irányuló intézkedése nem  

     talál meghallgatásra, elhagyja a tanácskozó termet, és az ülés félbeszakad. 

 

/4/  A félbeszakadt ülést csak úgy lehet folytatni, ha a tárgyévben soros  

      polgármester  újra összehívja, vagy legkésőbb az azt követő soros testületi  

      ülésen az elmaradt napirendek megtárgyalására kerülnek. 

      Ebben az esetben az összehívásra nem kötelező alkalmazni a rendes ülés  

      összehívására vonatkozó szabályokat. 

 

11. A határozathozatal 

22. §. 

 

/1/ Amennyiben  a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs, az ülést vezető  

     elnök a vitát lezárja. 

 

/2/ A vita lezárást bármikor javasolhatja az ülést vezető elnök, vagy az  

     előterjesztő. Erről a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

 

23. §. 

 

/1/ Határozati javaslatot az ülést vezető elnök, illetőleg a javaslattevő fogalmazza  

     meg. Ennek szövegét egyértelműen kell megfogalmazni. 

 

/2/ A határozati javaslat részekre is bontható, ebben az esetben részenként kell  

     szavazásra bocsátani. 

 

/3/ Az ülést vezető elnök először a vita során elhangzott módosító, kiegészítő 

     javaslatokat bocsátja szavazásra, melyről nem kell formális határozatot hozni.  

     Majd a javaslatokkal, módosításokkal kiegészített eredeti határozati  

     javaslatokról döntenek. 

 

/4/ A társult képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek  a  

     hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni   

     személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére 

     vagy bármely képviselő javaslatára a társult képviselő-testület  dönt. A kizárt 
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      képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 

 

24. §. 

 

/1/ A társult képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 

/2/ A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének IGEN 

     szavazata szükséges. 

 

/3/ Szavazategyenlőség esetén a vitát tovább kell folytatni, ismételt szavazategyenlőség esetén  

     a javaslatot a következő ülésen ismételten napirendre kell tűzni. 

 

25. §. 

 

/1/ Névszerinti szavazást kell elrendelni, ha azt törvény írja elő. 

 

/2/ Bármely társult képviselő-testületi tag javasolhatja a névszerinti szavazás 

     elrendelését. A képviselő-testület a javaslatról vita nélkül, minősített többséggel dönt. 

 

/3 Névszerinti szavazás esetén a  jegyző névsor szerint szólítja a képviselőket  

     szavazásra. A megszólított képviselő  „igen”-nel vagy „nem”-mel szavazhat. 

     A szavazás eredményét a  jegyzőkönyv név szerint tartalmazza. 

 

26. §. 

 

/1/ Titkos szavazást kell tartani a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott  

     esetekben. 

 

/2/ Bármely képviselő javasolhatja a titkos szavazás elrendelését. A társult képviselő-testület  

     a javaslatról vita nélkül minősített szótöbbséggel dönt. 

 

/3/ Titkos szavazás lebonyolítására a társult képviselő-testület  egyszerű szótöbbséggel eseti  

      bizottságot választ. 

 

/4/ A titkos szavazás szavazólapjait a jegyző készíti el. 

 

27. §. 

 

/1/ Minősített többség szükséges a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott  

     esetekben, továbbá:  

 a) névszerinti szavazás elrendeléséhez, 

 b) titkos szavazás elrendeléséhez, 

            c) kitüntetés megállapításához. 

 

/2/ Minősített többséghez a társult képviselő-testületi tagok több mint a felének  

     7 fő képviselő – egybehangzó „igen” szavazata szükséges. 
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12. A határozat 

28. §. 

 

/1/ A társult képviselő-testület határozatait külön-külön – a naptári év elejétől  

     kezdődően – folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a tárgy feltűntetésével kell  

     ellátni az alábbiak szerint:  ..…../év  TKt. sz. határozat 

 

/2/ A határozat tartalmazza a végrehajtásért felelős személy megjelölését,  

     valamint a végrehajtás határidejét. 

 

/3/ A határozatot 15 napon belül meg kell küldeni: 

      a)    a végrehajtásért felelős személynek, 

      b)    a végrehajtása során érintett személynek  vagy szervnek. 

 

/4/ Nem kell sorszámmal ellátott határozatként rögzíteni: 

     a) az ülés napirendjének megállapításáról, 

     b) zárt ülés, titkos szavazás, névszerinti szavazás elrendeléséről, 

     c) a személyes érintettség miatti kizárásról, 

     d) az ügyrendi és interpellációs kérdésekben hozott döntéseket. 

     A döntést ez esetben elegendő a szavazás számszerű eredményével rövid szövegben  

     rögzíteni. 

13. A rendelet alkotás 

29. §. 

 

/1/ Az önkormányzati rendelet megjelölésére a jogalkotásról szóló törvényben foglaltak az  

     irányadók. 

 

/2/ Rendelet alkotását kezdeményezhetik: 

      a képviselők, a polgármesterek, az alpolgármesterek, és a jegyző. 

 

/3/ A rendeletet a két polgármester és a jegyző írja alá. 

 

/4/ A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történik.  

     Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

14. A jegyzőkönyv 

30. §. 

 

/1/ A társult képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek 

     elkészítéséért a jegyző a felelős. 

 

/2/ Az ülésről készült jegyzőkönyv tartalmi és formai elemeire a helyi önkormányzatokról 

     szóló törvény rendelkezései az irányadók. 

      

/3/ A társult képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a két polgármester és a  

     jegyző írja alá. 

 

/4/ A jegyzőkönyv eredeti példánya  – zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével – bárki által a  

     Polgármesteri  Hivatalban megtekinthető. 
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/5/ A jegyzőkönyv második példányát  az ülést  követő 15 napon belül meg kell küldeni a 

     Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak. A harmadik példányt a Rigó József Általános  

     Művelődési Központ Községi Könyvtárának kell átadni.  

 

/6/ A társult képviselő-testület üléseiről hangfelvétel készül, melyet a jegyzőkönyv aláírásáig  

     kell megőrizni. 

31. §. 

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, melyet csak az ülésen részt vevők tekinthetnek  

meg. 

15. Képviselő-testület elé kerülő anyagok 

32. §. 

 

/1/ A társult képviselő-testület elé kerülő anyag az előterjesztés. 

 

/2/ Előterjesztésnek minősül a rendelet-tervezet, határozati javaslat, beszámoló és  

     a tájékoztató. 

 

/3/ Az előterjesztés írásban vagy  szóban kerül benyújtásra. 

 

/4/ Előterjesztést benyújthatnak: 

     a)    a polgármesterek, 

     b)    az alpolgármesterek, 

     c)    a jegyző 

     d)    bármely képviselő. 

 

/5/ Az előterjesztés  tartalmazza a döntés tervezetének indoklását és a döntés  

     tervezetét. 

 

/6/ Rendelet-tervezetet csak írásban lehet benyújtani. 

 

16. Az önálló indítvány 

33. §. 

/1/ Bármely képviselőnek joga van önálló indítvány előterjesztésére. 

 

/2/ Az indítvány javaslatot tartalmaz rendelet vagy határozat meghozatalára, a  

     döntés főbb elemeire és indoklására. 

 

/3/ A képviselő az indítványt: 

 a./ a soros polgármesterhez, 

 b./ valamely bizottsághoz nyújthatja be. 

 

/4/ A képviselő a soros polgármesternek legalább a testületi  ülés tervezett 

     időpontja előtt 8 nappal köteles benyújtani az indítványt. 

 

/5/ Amennyiben a polgármester az önálló indítvány napirendre tűzését mellőzte és 

     az indítványozó azt változatlanul fenntartja a képviselő-testület az indítvány  

     napirendre tűzéséről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. 
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17. Az interpelláció 

34. §. 

 

/1/ A társult képviselő-testület ülésén a képviselők önkormányzati  ügyben  

     interpellációt intézhetnek szóban és írásban: 

 a./ polgármesterekhez, 

 b./ az alpolgármesterekhez, 

 c./ a jegyzőhöz. 

 

/2/ Interpellációval a társult képviselő-testület csak rendes ülésen foglalkozik. 

 

/3/ Az interpelláció időtartama legfeljebb 5 perc, az arra adott válasz időtartama 

     legfeljebb 3 perc, viszontválasz időtartama legfeljebb 2 perc. 

 

/4/ Az interpellált 

 a./ az ülésen szóban, vagy  

 b./ írásban 15 napon belül 

           válaszol a képviselőnek, akinek viszontválaszra van joga. 

 

/5/ Amennyiben az interpellációra adott választ a képviselő nem fogadta el, az  

     elfogadásról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. 

 

/6/ Ha a választ a társult képviselő-testület nem fogadta el, további vizsgálat és  

     javaslattétel céljából a kérdést a polgármester  elé utalja. 

 

18. A bizottságok 

35. §. 

 

/1/ A Társult Képviselő-testület állandó és eseti bizottságokat hozhat létre döntéseinek  

     előkészítésére, illetve a hozott döntések végrehajtásának megszervezésére, ellenőrzésére. 

 

/2/
 
A Társult Képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre és tagjainak számát az  

     alábbiak szerint határozza meg:  

 

A) Pénzügyi Bizottság, tagok száma: 5 fő  

                                                                 /4 fő képviselő, 1 fő választópolgár/ 

  
    

Feladata: 

     a)   véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 

           beszámoló tervezetit, 

     b)   véleményezi a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelet módosításának 

           tervezeteit, 

     c)  figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös 

          tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés)  

          alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, 

     d)  vizsgálja a hitelfelvétel indokait, és gazdasági megalapozottságát;ellenőrzi a pénzkeze- 

           lési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését, 

     e)   véleményezi az önkormányzati intézmények alapítását, átszervezését és  

           megszüntetését, 
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     f)  javaslatot készít a költségvetés általános és céltartalék felhasználására, és döntésre elő- 

         készíti azt, 

     g)  meghatározza a Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt vagyontárgyak eladási 

          árának alsó határát. 

 

     B) Helyi gazdaság fejlesztésért felelős bizottság, tagok száma: 5 fő 

                                                                                     /3 fő képviselő, 2 fő választópolgár/ 

      Feladata:  

      a) helyi gazdaság helyzetének felmérése, 

      b) kitörési pontok meghatározása a turisztika, a foglalkoztatottság a gazdaságfejlesztés  

          területén, 

      c) a piacra jutás megkönnyítése érdekében az őstermelők, kézművesek segítése a  

          vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.   

          /A bizottságok névsorát a 3. függelék tartalmazza./ 

 

 /3/ A bizottság maga állapítja meg – e rendelet keretei között – működésének részletes 

      szabályait. 

 

/4/ A bizottság határozatképességére, határozat hozatalára, az ülés nyilvánosságára, a zárt  

     ülésre, a személyes érintettségre a jegyzőkönyv tartalmára a helyi önkormányzatokról  

     szóló törvény rendelkezései az irányadók. 

 

/5/ A bizottság technikai feladatainak ellátását a Polgármesteri Hivatal biztosítja. 

 

/6/ Évente legalább egy alkalommal köteles tevékenységéről a társult képviselő-testületnek   

    beszámolni. 

 

19. A polgármesterek 

36. §. 

 

/1/ Bugac  Nagyközségben főállású munkaviszonyban, Bugacpusztaháza  Községben   

     társadalmi megbízatásban látják el a polgármesterek a tisztségüket. 

     

/2/ A társult képviselő-testület  ülésein - egymás közötti megállapodás alapján  - évenként   

     felváltva elnökölnek. 

 

/3/ Bugac polgármestere gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző, a  

     társult képviselő-testület önkormányzati intézményvezetőinek, valamint az  

     intézményhez nem tartozó közalkalmazottak tekintetében. 

 

20. Az alpolgármesterek 

37. §. 

 

A képviselő-testületek  községenként az illetékes polgármester javaslatára, annak 

helyettesítésére és munkájának segítésére, képviselő-testületenként, annak tagjai közül 

társadalmi megbízatású alpolgármestert választanak. 
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21. A jegyző 

38. §. 

 

/1/ A társult képviselő-testület pályázat útján a jogszabályban megállapított  

     képesítési feltételeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 

 

/2/ A jegyző vezeti a társult képviselő-testület hivatalát. 

 

/3/ A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti, akit a társult képviselő-testület  

     nevez ki határozatlan időre, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására. 

 

22. A Polgármesteri Hivatal 

39. §. 

 

/1/ A  társult képviselő-testület polgármesteri hivatal elnevezéssel egységes, közös  

     hivatalt hoz létre. 

 

/2/ A polgármesteri hivatal elsősorban a két önkormányzat működésével, valamint  

     az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával  

     kapcsolatos feladatokat látja el. 

 

/3/ A polgármesteri hivatal működését a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

     szabályozza,  amelynek elkészítéséért a jegyző a felelős. 

 

23. Záró rendelkezések 

40. §.  

 

/1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

/2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/2007.(XI.29.) sz. rendelettel, 

     az 5/2009.(V.28.) sz. rendelettel és a 8/2010.(XI.04.) sz. rendelettel módosított   

     3/2007.(II.15.) sz. rendelet. 

     

B u g a c, 2011. 03. 31. 

 

 

 

 

Szabó László                       Kovács György 

polgármester        bpházi polgármester 

 

Heródekné Szász Ágota   

jegyző 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. függelék 

 

 

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

 

 

N é v s o r a                               L a k c í m e                                         Telefonszáma__  

 

Szabó László                            Bugac, Bartók B. u. 5.                         06/70/453-7805 

Endre Gábor                              Kecskemét, Domby L.u.16.                  06/70/619-9121 

Kovácsné Kiss Éva                   Bugac, Orgoványi u. 11.                       06/70/453-9176 

Dr. Szabó Gyula                       Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 18/E.      06/30/681-5636 

Szabó Péter                               Bugac, Felszabadulás u. 12.                  06/30/207-1960     

Szatmári István                         Bugac, Rákóczi u. 20.                           06/70/339-4780 

Virág Mónika                            Bugac, Móricz Zs. u. 54.                      06/70/382-0543 

 

 

 

 

 

BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

 

 

 

N é v s o r a                               L a k c í m e                                         Telefonszáma__  
 
 

Kovács György                       Bugacpusztaháza, Látófa u. 10.         06/20/569-2709 

Berczeli István                         Bugacpusztaháza, Kisbugac 100.         06/70/427-2646 

Bognár Mihály                         Bugacpusztaháza, Nagybugac 15.        06/30/555-8356 

Kerekes László Zoltán             Bugacpusztaháza, Pásztor u. 27.          06/30/967-2688 

Szász István                             Bugacpusztaháza, Csobolyó u. 9.         06/30/856-5080      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. függelék 

 

Bugac – Bugacpusztaháza községek 

együttműködése 

 

 

A Társult Képviselő-testület az 1990. december 13-án tartott Közös  

Képviselő-testületi ülésen elfogadott 21/1990.sz. Kt. határozatot,  

melyet  1995. január 17. napján felülvizsgált és a 9/1995. Kt. határozattal  

jóváhagyott – ismét áttekinti és szövegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 

1./ Bugac Nagyközség és Bugacpusztaháza Község Képviselő-testülete    

     érvényben hagyja, megerősíti a 20/1990. sz. Kt. határozatát, melyben  

     kimondta - az 1990. évi LXV. tv.      44. §. alapján – hogy  

 

 

                                        „TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETET alakít”. 

 

 

            A Társult Képviselő-testület működésének szabályait az alábbiakban  

                             rögzíti, melyet az  SZMSZ-be kell beépíteni. 

 

 

 

2./ A Társult Képviselő-testület 

neve: Bugac Nagyközségi és Bugacpusztaháza Községi  

                                             Önkormányzat  Társult Képviselő-testülete 

      -    székhelye:          Bugac, Béke u. 10. 

      -    hozzátartozó       Bugac 

                                         települések:        Bugacpusztaháza 

                                    -    működési           Bugac és Bugacpusztaháza Községek  

                                   területe:              közigazgatási területe 

                                    -    képviselője:       Szabó László bugaci polgármester 

        Berczeli István bugacpusztaházi polgármester 

                                    -    megbízás alapján – alpolgármesterek, vagy bármely képviselő 

 

3./ A Társult Képviselő-testület működési rendje: 

 

        A Társult Képviselő-testület egészben egyesíti költségvetését. 

Közös hivatalt – Bugac és Bugacpusztaháza Községek Polgármesteri 

Hivatala – tart fenn és közösen működteti intézményeit. 

     Helyi adókat a települések külön-külön döntéssel állapítanak meg. 

Külön-külön kimutatott központi és helyi bevételeket összevontan 

kezeli. 

        Egységes költségvetést és zárszámadást készít, összevont könyveléssel.  

 

 



 

 

  

    44..//  SSzzeerrvveezzeettee::  

        A települések képviselő-testületei külön-külön választanak: 

       - alpolgármestert  /1-1 fő/ 

       - bizottságokat. 

 

Közösen választanak: 

 

         Pénzügyi Bizottságot /5 fő/ 

 

A testület és bizottsága szükség szerint, de évente legalább 

6 alkalommal ülésezik. 

Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az adott települést érintik az 

egyes települések Képviselő-testülete önállóan dönt. 

/például: testületi tagok személyi ügye, önkormányzat önálló társulása,  

egyebek/ 

 

A Társult Képviselő-testület üléseit a résztvevő települések bármelyik 

polgármesterének, bizottságának, vagy a képviselők ¼-ének 

kezdeményezésére a bugaci polgármester hívja össze. 

Akadályoztatása esetén a bugaci alpolgármester vagy a bugacpusztaházi 

polgármester  hívja össze a testületet. 

 

A határozat hozatalnál, ha a törvény másként nem rendelkezik, a társult 

képviselő-testületet egy testületnek kell tekinteni, de ilyen esetben is a 

települési testületeknek külön-külön is határozatképesnek kell lenni. 

 

Döntés általában egyszerű szótöbbséggel, kivétel amikor a törvény 

minősített többséget  ír elő. 

   

A testületi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv 

készítéséért, továbbításáért, megőrzéséért a jegyző felel. A Társult 

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármesterek és a 

jegyző írja alá. (Távollétük esetén az alpolgármester, aljegyző.) 

 

      5./ A Társult Képviselő-testület 1991. január 1. napjától határozatlan 

           időre alakult. 

 

        A Társult Képviselő-testületből Bugacpusztaháza Község  

Önkormányzata kiválhat, de kiválási szándékát előzetesen, írásban kell 

benyújtani (6 hónap), a kiválás csak január 1 napjával történhet. 

 

Az együttműködésre az itt szabályozottakon túl a két képviselő-testület 

egyezsége és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

 

Határidő: 2006. október 25-től folyamatos 

Felelős: polgármesterek 

 



 

          

      

 

         3. függelék 

 

 

 

 

Pénzügyi Bizottság 

 

 

Szatmári István 

Dr. Szabó Gyula 

Virág Mónika 

Kerekes László Zoltán 

Németh Péter 

 

 

 

 

Helyi gazdaság fejlesztésért felelős bizottság 

 

Kerekes László Zoltán 

Szatmári István 

Kovácsné Kiss Éva 

Lukács Zsolt 

Dr. Vígh István 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


