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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

  
 
  

14. A képviselő-testület döntései 
 

  
19.§ (1) A képviselő- testület rendeletet alkot, vagy határozatot hoz. 
  
(2) A képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt: 
  

a) napirendek elfogadásakor, 
b) név szerinti szavazás elrendelésében, 
c) a döntési javaslaton belüli alternatívák elfogadásakor, 
d) módosító indítvány elfogadása kérdésében, 
e) kiegészítő indítvány elfogadása kérdésében, valamint  
f) képviselői kérdésekre adott válaszok elfogadásakor. 

  
(3) A rendelet kihirdetése időpontjának a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztés napját kell tekinteni. 
  
(4) A döntéseket meg kell küldeni azon szerveknek, szervezeteknek és intézményeknek, amelyek 
számára az feladatot, vagy hatáskört állapít meg. 
 
  

15. A döntéshozatal 
 

  
20. § (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több, mint fele jelen van.   
  
(2) A képviselő-testület döntéseit egyszerű szótöbbséggel vagy minősített többséggel hozza.  
  
(3) Minősített többség kell az Mötv. vonatkozó rendelkezésein túl a következő esetekben: 
  

a) gazdasági program elfogadása, 
b) hitelfelvétel, 
c) önkormányzati vagyon elidegenítése, vállalkozásba történő bevitele, 
d) a képviselő-testület hatáskörének átruházása, valamint 
e) fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. 

  
(4) A képviselő-testület tagjai „igen” , „nem” nyilatkozattal szavaznak. A szavazás során tartózkodni 
nem lehet. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. 
  
21. § Amennyiben a képviselő-testület tagja a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelezettségét elmulasztja, akkor a képviselő-testület az érintett képviselőt a döntéshozatalból 
kizárhatja. 
  
22. § (1) Név szerinti szavazást rendelhet el a polgármester a 20. § (3) bekezdés b), c), f) pontja 
szerinti esetekben, amennyiben a döntéshozatalra nem titkos szavazással kerül sor. 
  
(2) Név szerinti szavazáskor a polgármester sorolja a jelenlévő képviselők nevét. A képviselők a 
nevük elhangzásakor „igen” vagy „nem” kijelentéssel szavaznak. 
  
23. § (1) Zárt ülésen történő döntéshozatal esetén bármely képviselő indítványozhatja a titkos 
szavazást, amelyről a képviselő-testület dönt. 



  
(2) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, külön szavazó helyiség és urna 
igénybevételével történik. 
  
(3) A titkos szavazásnál a képviselő-testület által választott 3 tagú szavazatszámláló bizottság jár el. 
  
(4) A titkos szavazásról a szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvet készít, melyet a bizottság tagjai 
írnak alá.  
  
(5) A titkos szavazás eredményéről a bizottság elnöke beszámol a képviselő-testületnek. A titkos 
szavazással hozott határozatot már a nyílt ülésen kell ismertetni.  
             
 

16. Rendeletalkotás és határozathozatal 
 
  
24. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: 
 

a) a polgármester, 
b) a jegyző, 
c) az aljegyző, 
c) a képviselő-testület bizottsága, 
d) a képviselő, 
e) a helyi székhelyű, bírósági nyilvántartásba vett alapítvány és  
f) a helyi székhelyű egyesület. 

  
(2) A rendelet-tervezet megszövegezéséről, majd a rendelet szövegének megszerkesztéséről a jegyző 
gondoskodik.   
  
(3) Az önkormányzati rendeletet a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetés időtartama 10 nap.  
  
(4) A rendeletet az önkormányzat honlapján a kihirdetéssel egyidőben közzé kell tenni.  
  
(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak a normatív határozat közzétételére is irányadóak.  
  
25. § A jegyző köteles a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét naprakészen vezetni és a 
rendeleteknek az önkormányzat honlapján való folyamatos közzétételéről gondoskodni. 
 


