
Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2019.(IX.12.)  önkormányzati rendelete 

A  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013.(V.14.) önkormányzati rendeletének  

 
m ó d o s í t á s á r ó l 

 
Gétye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv )  53.§. (1) bekezdésében valamint 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) és d.) pontjában meghatározott 
feladatkörében és Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében  eljárva a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
4/2013./V. 14./ önkormányzati rendeletét /továbbiakban: Ör/ az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
 
Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 4/2013./V. 14./ önkormányzati rendeletének bevezető része helyébe a következő 
rendelkezés lép. 
 
„Gétye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv )  53.§. (1) 
bekezdésében valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) és d.) 
pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a szervezeti és működési 
szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja” 
 

2.§. 
 

Az Ör. 9.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(3) A képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő 
tizenöt napon belül tartja meg.” 
 

 
3.§. 

 
Az Ör. kiegészül az alábbi 31/A .§-al: 
 
„ 31/A. §. Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal 
hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a 
polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben – a Mötv. 42. §-
ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a 
képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. 
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4.§. 

 
Az Ör.1., 2., 3. mellékletei e rendelet 1., 2., 3. mellékletében foglaltak szerint módosul. 
 
      5.§. 
  
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s a hatálybalépését követő napon 
hatályon kívül kerül. 
 
Gétye, 2019. szeptember 4. 
 
 
 
Kovács Katalin       Talabér Lászlóné 
jegyző                    polgármester  
  
    
Kihirdetve: 
Gétye, 2019. szeptember 12. 
 
 
 
Kovács Katalin 
Jegyző 
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„1. melléklet  a Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4./2013.(V.14.) 
önkormányzati rendeletéhez:” 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai: 
 

a) Rendeletet alkot az önkormányzat jelképeiről, kitüntető és elismerő címeket alapíthat. 
b) Kitüntetéseket és elismeréseket adományoz. 
c) Társulásban vesz részt a települési önkormányzatokkal  
d) Megállapodást köthet külföldi önkormányzatokkal, helyi önkormányzatokkal és más 

szervezetekkel. 
e) Részt vesz gazdasági folyamatokban (gazdasági társaságok, közalapítványokban való 

részvétel). 
f) Dönt közalapítvány létrehozásáról és alapítványi forrás átvételéről, átadásáról, 

hozzájárulásról, költségvetési szervei alapítványhoz való csatlakozásáról. 
g) Támogatja a településen működő önszerveződő közösségeket. 
h) Önkormányzati rendelet alapján támogatja a felsőoktatás nappali tagozatán hallgató 

tanulókat. 
i) Önkormányzati rendelet alapján pénzben nyújtott szociális támogatás. 
j) Önkormányzati döntés alapján, a mindenkori költségvetésben meghatározottak szerint 

önkormányzati beruházások megvalósítása. 
 
 
„2. melléklet a Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4./2013.(V.14.) 
önkormányzati rendeletéhez:” 
 
2/1. Polgármesterre átruházott hatáskörök: 
 

a) dönt a célhoz nem kötött átmenetileg szabad pénzeszközök biztonságos lekötéséről 
b) a Mötv.    ben foglalt rendelkezésen túl, gyakorolja a képviselő-testület által kinevezett 

személyek tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat, 
c) meghatározza az önkormányzat hivatali szervezete részére a helyi nemzetiségi 

önkormányzat munkájához nyújtott segítség módját, biztosítja a kisebbségi testület 
működéséhez szükséges feltételeket, 

d) dönt bármely testületi döntés pénzügyi, gazdasági kihatásainak végrehajtásáról, 
e) ellátja azokat a feladat- és hatásköröket, melyet a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló rendelet a hatáskörébe utal, 
f) ellátja az útkezelői és útüzemeltetési feladatokat, 
g) dönt a külföldi kiküldetés engedélyezéséről, 
h) engedélyezi a közterület-használat igénybe vételét, 
i) engedélyezi az önkormányzati tulajdonú gépjárművek igénybe vételét. 
j) külföldiek ingatlanszerzése ügyében nyilatkozat tétel. 

 
 
 

2. Társulásokra átruházott hatáskörök 
 
2/2/1. Önkormányzati Társulás  a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség 
Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott 
önkormányzati társulás (rövidített neve ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás):  
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Társulás a tagok általi közös projekt keretében létrejövő vagyon- és eszközrendszerrel 
megvalósuló települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése 
céljából kizárólag egyszemélyes gazdálkodó  szervezet alapítására és  vezetőjének a 
kinevezésére irányuló hatáskörét a ZALAISPA Hulladékgazdákodási Társulásra átruházza. 

 
2/2/2. Zalaapáti Óvoda, Mini Bölcsőde Intézményi Társulás Gétye Társulási Tanácsára 
ruházza az alábbi /közoktatási intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos/ 
önkormányzati feladat- és hatásköröket:   
a, az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, 
b, féléves költségvetési beszámoló elfogadása, 
c, az intézményvezető felett a fegyelmi és anyagi felelősség jogkörének gyakorlása,  
            /elbocsátás büntetés kivételével/ 
d, az intézmény pedagógiai, nevelési programjának jóváhagyása, 
 az éves költségvetésen belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, 
e, az intézményvezető esetében a munkaköri leírásának meghatározása,  
f) valamennyi a közös intézménnyel kapcsolatos jogszabályban meghatározott és nem a  
            fenntartó önkormányzatok képviselő-testületének kizárólagos hatáskörébe nem utalt  
            ügyekben. 
 
 
2/3./ Jegyzőre átruházott hatáskörök: 
a) Közút nem közlekedési célú igénybevételéhez hozzájárulás kiadása  
 
 
„3.  melléklet Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4./2013.(V.14.) 
önkormányzati rendeletéhez: 
 
A képviselő-testület állandó bizottsága feladata: 
 

   Ügyrendi Bizottság feladata: 
 

a./ közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítésében, 
     hatályosulás vizsgálatában, javaslatokat tesz annak módosítására, 
 
b./ közreműködik a rendelet-tervezetek érdekegyeztetésében, javaslatokat  
     teszt a szabályozásra, 
 
c./ kezdeményezi a rendeletek módosítását, hatályon kívül helyezését, 
 
d./ a képviselő-testület ülésén előkészíti, lebonyolítja, külön jegyzőkönyvbe 
     foglalva megállapítja a titkos szavazás eredményét, 
 
e./ lefolytatja az elismerő címek adományozásával kapcsolatos eljárást, 
 
f./ polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának 
    vizsgálata, nyilvántartása és ellenőrzése, 
 
g./ összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálása. 
 
h/ javaslatot tesz a polgármester illetményére, illetményének emelésére, jutalmazására 
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