
Pannonhalma Város Önkormányzat 6/2009 (IV.1.)rendelete 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007(V.01) rendelet 

módosításáról 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949.évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdése  valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2007(V.01) rendeletét (R)  az alábbi szerint módosítja.   

1. §

A R. 16. § (1), (2), és (9) bekezdés rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„(1) A képviselők igenlő vagy ellenszavazatok útján vesznek részt a szavazásban. A 
képviselő-testület  döntéseit  (határozat,  rendelet)  általában  nyílt  szavazással  hozza, 
egyszerű többségű döntéshozatalnál a  jelenlévő képviselők több mint a felének igen 
szavazata  szükséges.  A  nyílt  szavazás  kézfelemeléssel  történik.  
A  képviselő-testület  döntéshozatalából  kizárható  az,  akit,  vagy  akinek  a 
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a 
személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére 
vagy  bármely  települési  képviselő  javaslatára  a  képviselő-testület  dönt.  A  kizárt 
települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 
(Ötv. 14.§ (2) bekezdés.)

(2) Ha a javaslat elfogadására azért nem került sor, mert az igen szavazatok száma 
megegyezett  a  nemleges  szavazatok   számával,  az  így  hozott  elutasító  döntést 
követően a polgármester szünetet rendel el, majd folytatják az ülést.  A szavazatok 
ismételt azonos száma következtében hozott elutasító döntést követően a képviselő-
testület  újra  tárgyalás  után  a  következő  ülésen  ismét  megtárgyalja  a  kérdést.  Ez 
esetben  a  szavazatok  ismételt  azonos száma következtében hozott  elutasító  döntést 
követően a szavazás azonnal megismételhető. Lehet, hogy célszerű lesz ezt kivenni, 
nem  tudom,  helyette  inkább.  Minősített  többséghez  -megválasztott  települési 
képviselők - több mint a felének, azaz 7 főnek egybehangzó szavazata szükséges. 

Az  Ötv.  15.  §  (1) bekezdésében  meghatározottakkal  együtt  a  következő  ügyek 
eldöntéséhez szükséges minősített többség:
- rendelet alkotása;
- a  képviselő-testület  megbízatásának  lejárta  előtti  feloszlatásának  kimondása 

névszerinti szavazással; (Ötv. 18. § (3) bek.)
- alpolgármester megválasztása;
- a jegyző és az aljegyző kinevezése, felmentése;
- zárt ülés elrendelése (Ötv. 12. § (4) b) pont, 15. § (1) bek.); 
- a törvény által a testület hatáskörébe utalt egyéb választás, kinevezés, megbízás, 

valamint a kinevezés, megbízás visszavonása;
- az önkormányzat szervezetének kialakítása, működésének meghatározása;
- a képviselő-testület állandó, illetve ideiglenes bizottságai, valamint a 

munkacsoport tagjainak megválasztása;
- önkormányzati kitüntetések alapítása;



- önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez 
való csatlakozás;

- külföldi önkormányzattal való megállapodás;
- intézmény alapítása, megszüntetése;
- önkormányzati tulajdonba kerülő vagy a törvény alapján odatartozó 

vagyontárgyak elidegenítése, megterhelése, társaságba történő bevitele, illetve 
forgalomképessé vagy forgalomképtelenné minősítése;

- kezességvállalás;
- az önkormányzat vagyonával való rendelkezés, tulajdonrész vásárlás, 

elidegenítés;
- önkormányzat által kiírt pályázat elbírálása;
- a képviselőnek a döntéshozatalból való kizárása; (Ötv. 14. § (2) bek.)
- a képviselő-testület éves munkatervének meghatározása;
- a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a 
valóságnak nem megfelelő teljesítése esetén kereset benyújtása az önkormányzat 
székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz, a polgármester tisztségének 
megszüntetése érdekében; a polgármesteri tisztségből történő felfüggesztésének 
kérése; (Ötv. 33/C. § (1) bek.)

- a polgármester, az alpolgármester és a jegyző elleni fegyelmi eljárás elrendelése, 
anyagi felelősségének megállapítása;

- díszpolgári cím, városi kitüntető címek adományozása;
- a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról 

szóló beszámoló elfogadásáról, és minden olyan döntés, amely a költségvetést 
érinti, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a 
képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, 
kötvénykibocsátás, alapítvány, alapítványi forrás átvétele és átadása;

- a képviselő rendreutasítása;
- a képviselő-testület megbízatása időtartamára szóló programjának elfogadása;
- helyi népszavazás kiírása;
- az Alkotmánybíróság előtti eljárás kezdeményezése;
- titkos szavazás elrendelése;
- állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést 
is érinti;

- közterület elnevezés, megváltoztatás, utcanév védetté nyilvánítása, utcanév tábla 
és házszámtábla mintájának megállapítása, házszám megváltoztatása;

- vélemény-nyilvánítás olyan ügyekben, amelyben törvény az érdekelt 
önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő;

- köztéri szobor állítása, emlékműállítás;
- a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés,
- az Ötv. 33/A. § (2) bekezdés b) pontjával kapcsolatos hozzájárulásról való döntés;
- a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés; 
- az önkormányzat pályázatokon való indulása,

közbeszerzés kiírása és eredményének megállapítása.
(9)Névszerinti szavazás lebonyolítása:

- a jegyző abc sorrendben olvassa a települési képviselők nevét, akik nevük 
felolvasásakor "igen"-nel vagy "nem"-el szavaznak, A jegyző a szavazást a 
névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – 
névsorral együtt – átadja a polgármesternek.  A külön hitelesített névsort a 



jegyzőkönyvhöz csatolni kell.
       2. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Testületi ülés napja: 2009. március 31.

    Bagó Ferenc dr. Török Péter
    polgármester        jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. április 1.

Pannonhalma, 2009. április 1.
dr. Török Péter
       jegyző 


