
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
6/2019. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 
4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítás áról 

 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 
 

2. § (1) A R. 13. § (1) bekezdés 16-20. pontja helyébe a rendelkezések lépnek: 
(Az ülést vezető feladatai és jogosítványai:) 
„16. napirendi pontonként szavazásra bocsátja először a módosító, kiegészítő 

indítványokat, figyelemmel az időbeli előterjesztések sorrendjére; 
17. napirendi pontonként – amennyiben az előterjesztés több határozati javaslatot 

tartalmaz – megkérdezi a jelenlévő testületi tagokat, hogy szavazhat-e a képviselő-testület 
összevontan, egy szavazással az összes határozati javaslatról; 

18. napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, valamint 
összevontan a határozati javaslatokat, amennyiben a jelenlévő testületi tagok ezzel 
egyetértenek; 

19. amennyiben valamely képviselő szóban jelzi, hogy több határozati javaslat esetén 
valamelyik, vagy egyes határozati javaslatokról külön szavazást kér, úgy ezen határozati 
javaslatokat egyenként, a többi határozati javaslatot pedig összevontan bocsátja szavazásra; 

20. kihirdeti a döntés számszerű eredményét.” 
(2) A R. 13. § (1) bekezdése a következő 21-23. pontokkal egészül ki: 
(Az ülést vezető feladatai és jogosítványai:) 
„18. biztosítja a települési képviselők felvilágosítás kérési jogának gyakorlását; 
19. biztosítja az ülés zavartalan rendjét; 
20. szünetet rendel el.” 
 

3. § A R. 21. § (7) bekezdése helyébe a rendelkezés lép: 
„(7) Név szerinti szavazás esetén a települési képviselők alfabetikus sorrendben 

szavaznak, a polgármester utoljára szavaz. A név szerinti szavazást a jegyző vezeti le. A 
felolvasott név alapján az érintett települési képviselő „igen”-nel, „nem”-mel szavaz, vagy 
kifejezi tartózkodását. A szavazás lezárultát követően a jegyző összesíti a leadott 
szavazatokat.” 

 
4. § A R. 23. § (10) bekezdése helyébe a rendelkezés lép: 
„(10) A képviselő-testület nyílt és zárt ülésén készült jegyzőkönyvből a képviselő-testület 

tagja a jegyzőhöz intézett írásbeli kérelme alapján – képviselői munkájának elősegítése 
céljából – másolatot kérhet, illetve abba betekinthet. A jegyző az írásbeli kérelem 
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni a képviselői kérelemnek, 
amennyiben az jogszabályba nem ütközik.” 

 
5. § (1) Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2019. szeptember 2-án 

hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 23. § (5) bekezdés e) pontja és (11) bekezdése. 

 



 

Kerekharaszt, 2019. augusztus 15. 
 
 
 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Ádám 
 jegyző polgármester  


