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JEGYZŐKÖNYV 
 

Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2019. december 2. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme 

6765 Csengele, Petőfi utca 13. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendkívüli 

sorszáma: 2019/20 

 
Jelen vannak: 
 Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 

Csókási Zoltán képviselő 

Lantos István képviselő 

Rényi László képviselő 

Tóth Tibor alpolgármester, képviselő 

Varga Árpád képviselő 

dr. Varga Szabolcs képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Kiss Alexandra jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

 - 

 
 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Sok szeretettel köszöntök minden kedves képviselő urat 
rendkívüli nyílt testületi ülésünkön. A testület teljes létszámban változatlanul határozatképes. 
Napirendi pontjaink a következők. Első napirendi pontként ismertetni fogom az alpolgármester 
megválasztásának eredményeit, második napirendi pontként az alpolgármester eskütétele 
következne, harmadik napirendi pont az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása, negyedik napirendi pont az előző nyílt ülésen elnapolt SZMSZ megtárgyalása, az 
ötödik napirendi pont a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit kft-ben üzletrész vásárlási 
lehetőségről szóló tájékoztatás. Akinek ezekhez a napirendi pontokhoz van módosító indítványa 
kérem jelezze. 
 
Lantos István: A Csengelei Általános Iskola intézményi tanácsába 2 tagnak a delegálását szeretném 
kérni. 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Rendben. Illetve én jelezném még, hogy a közbeszerzési terv 
módosítását beszéltük még következő napirendi pontnak. Erre a tornaterem miatt van szükség. Aki 
ezekkel a napirendi pontokkal egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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139/2019.(XII.2.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1.) Alpolgármester eskütétele 
2.) Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
3.) Rendelet-alkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
4.) Üzletrész vásárlása a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 
5.) Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi Közbeszerzési Tervének 

elfogadása 
6.) Delegálás a Csengelei Általános Iskola Intézményi Tanácsába 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Alpolgármester eskütétele 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ezek alapján az első napirendi pont keretében ismertetném, 
hogy zárt ülésünkön Csengele Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tóth Tibort 
alpolgármesterré választja. Az alpolgármester eskütétele következne. 
 
 
(Eskütétel. Az esküokmányt a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
2. napirendi pont: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Soron következő napirendi pontként az alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása következik, amihez megkérem jegyző urat, hogy 
ismertesse az ide kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseket. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény mondja ki azt, 
hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő testület állapítja meg úgy, 
hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%át. A 
társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Ez volt az Mötv. 8§ 2. bekezdése. 
A (3) bekezdés pedig azt mondja, hogy a főpolgármester helyettese, a főállású alpolgármester, a 
társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, 
tiszteletdíjának összegében meghatározott 15% értékű költségtérítésre jogosult. A főállású 
polgármester illetményét az alakuló ülésen 498 585 Ft/hónap bruttó összegben állapítottuk meg. Ha 
polgármester úr társadalmi megbízatású polgármesterként dolgozna, akkor az Mötv. 71. § (5) 
bekezdése alapján a főállású polgármesteri illetmény 50%-ra lenne jogosult, ami 249 293 Ft/hónap. 
Ennek vehetjük a 90%-át az előbb felolvasott 2. bekezdés alapján. Tehát a 249 293Ft/hónapnak a 
90%-a, ami 224 364 Ft/hónap. Ez az amit megállapíthatunk a társadalmi megbízatású 
alpolgármester úr részére. Ennek a költségtérítése tehát 33 655Ft/hónap bruttó összegekben 
beszélve. Határozati javaslat: Csengele Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján 
Tóth Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. december 2. napjától 
kezdődően havonta bruttó 224 364 Ft összegben állapítja meg. Csengele Község Önkormányzatának 
képviselő testülete az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a fent nevezett részére 2019. december 2. 
napjától kezdődően tiszteletdíja 15%-nak megfelelő havi bruttó 33 655 Ft költségtérítést állapít meg. 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Akkor ezt a javaslatot bocsájtom vitára. 
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Csókási Zoltán képviselő: Meg szeretném kérdezni, hogy azt esetleg tudjuk-e, hogy ez nettóban 
mit jelent? 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Itt ugye a levonások másképp alakulnak, hiszen Tibor már 
nyugdíjas. Ezét nem tudunk pontos nettót mondani. Durván 160 000 Ft körül lehet. 
 
Tóth Tibor alpolgármester: Ahogyan azt már korábban is felajánlottam különböző társadalmi 
szolgáltatásokra a tiszteletdíjam egy részét szeretném felhasználni. 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Más észrevétel esetleg valakitől? 
 
Csókási Zoltán képviselő: Tulajdonképpen, ha a nettó 160000 plusz a költségtérítési olyan 25000 
körül lehet, akkor az 185000 Ft durván számolva. 
 
Tóth Tibor alpolgármester: Személyes érintettségemet szeretném bejelenteni.  
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: A testületet kérném, hogy szavazzunk arról, hogy az 
alpolgármestert ne zárjuk ki a szavazásból. Aki ezzel egytért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
1 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
140/2019.(XII.2.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Tóth Tibor személyes érintettsége 
 

HATÁROZAT 
 
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Tóth Tibor 
alpolgármestert nem zárja ki a szavazásból. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Akkor aki ezzel az előbb ismertetett határozati javaslattal 
egyetért, tehát hogy az illetményét 224 363 Ft a költségtérítését pedig 33 655 Ft-ban határozzuk 
meg, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
6 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
1 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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141/2019.(XII.2.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése 
alapján Tóth Tibor (született: Szeged, 1953. február 2., anyja neve: Mészáros Anna) 6765 Csengele, 
Béke utca 1. szám alatti lakos társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. december 
2. napjától kezdődően havonta bruttó 224 364,-Ft, azaz – Kettőszázhuszonnégyezer-
háromszázhatvannégy – forint összegben állapítja meg. 
 
2.) Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 
fent nevezett részére 2019. december 2. napjától kezdődően tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő havi 
bruttó 33 655,-Ft, azaz – Harmincháromezer-hatszázötvenöt – forint összegű költségtérítést állapít 
meg. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
 
Felelős: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Magyar Államkincstár 
4.) Gazdálkodás helyben 
5.) Irattár 
 
 
 
3. napirendi pont: Rendelet-alkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi pontunk a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló rendelettervezet megtárgyalása, megvitatása. A számotokra kiküldött anyagon 
változtatást azóta nem eszközöltünk. Megnyitnám a napirendi pont feletti vitát. Mint ahogyan már 
megbeszéltük ez egy minimalista SZMSZ, ami nem baj, ebben csak azok a szükséges rendelkezések 
vannak benne, amiről mindenképp rendelkezni kell. 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Önmagában ez a szabályzat nagyon nehezen értelmezhető, kell, hogy 
valaki ismeretében legyen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek és egyéb 
jogszabályoknak. A Szervezeti és Működési Szabályzat a képviselő testület saját „játékszabályai”. 
Illene ezeket a játékszabályokat tiszteletben tartani, betartani. Minél kevesebb játékszabály van 
annál egyszerűbb ezt a játékot játszani, ami persze igazából nem játék. Több esetben felvetődött 
például az is, hogy a hozzászólásoknak a terjedelmét időben korlátoznák, lásd Szegeden a közgyűlés 
felszólalásait 5 perces terjedelem 2 perces viszontválasszal. Úgy gondolom, hogy ez esetünkben 
felesleges. Egy viszonylag kötetlen beszélgetést kellene, hogy a 7 fős testület tartson természetesen 
Polgármester Úr ülésvezetésével. Viszont arra is megvannak az SZMSZ-ben a rendelkezések, hogyha 
kezd parttalanná válni a beszélgetés, akkor meg lehet vonni az adott tagtól a szót. Bízom benne, 
hogy minimális hiányosságokat fognak feltárni a kormányhivatali ellenőrzés során. Amit eddig kértek 
módosítani, az eddig benne van. Előzetes munkamegbeszélésen téma volt, hogy a korábbi csengelei 
SZMSZ tartalmazta azt az összeghatárt, ami felett a Polgármester Úr egy személyben már nem 
jogosult rendelkezni. Én erre azt mondom, hogy a decemberi hónapban kicsit visszafogottabban 
kellene akkor Polgármester Úrnak költekezni és egy következő testületi ülésen lennének ezek az 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálva és konkrétan meghatározva az összeghatár ameddig 
egyszemélyben jogosult Polgármester Úr dönteni. Szerintem jogszabályilag nem ebben a rendeletben 
van ennek a helye, mert ez egy pénzügyi rendelet. 
 
Varga Árpád képviselő: Bocsánat azt szeretném kérdezni, hogyha esetleg látjuk, hogyha a 
folyamatos életben valamit változtatni kellene, hogyan tudjuk azt megtenni? 
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Bármikor lehet az SZMSZ-t változtatni. Ez egy önkormányzati rendelet. 
Rendelet alkotásra megvan határozva, hogy a képviselőtestület bármikor kezdeményezheti a 
megváltoztatását. A legcélravezetőbb az, hogyha a jegyzőnél tetszenek ezt kezdeményezni, ő az, 
aki meg fogja tudni fogalmazni a jogszabály tervezetet. Bárkinek bármilyen kérdése van nekem vagy 
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a leendő jegyzőnek tetszenek jelezni és kézbe veszi a dolgot és a következő soron következő ülésre 
előkészítésre kerül. Attól óva inteném a tisztelt testületet, hogy ad hoc jelleggel módosítson 
rendeletet, mert az a kormányhivatal rostáján sem fog átmenni. 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Köszönjük szépen. A lakosok tájékoztatása végett el kell, hogy 
mondjam, hogy pénzt mi most nagyon nem költöttünk. Amire költöttünk, azok olyan jellegű dolgok 
voltak, amire a működésünkhöz szükség van. Ilyenek voltak a pótkocsi, és a személygépkocsi 
műszaki engedélyének megújítása. Biztos jövőbeni kiadásunk a tornaterem építéséhez szükséges 
raktárhelyiségek kialakítása, de erről foglak benneteket időben tájékoztatni. Az SZMSZ-re 
visszakanyarodva, tényleg bármikor tudunk rajta változtatni, de az a célszerű, hogyha előtte 
megvizsgáljuk, hogy pontosan melyik rendeletbe kell, hogy kerüljön a változtatandó tétel. Nagyon 
köszönöm, másnak ehhez módosító javaslata, hozzászólása van esetleg? Amennyiben nincsen, 
szavazásra tenném fel a dolgot, kérem, aki egyetért kézfelnyújtással jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő önkormányzati rendeletet alkotta: 
 

Csengele Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

14/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
(A hivatkozott önkormányzati rendeletet a mellékletekkel egységes szerkezetbe foglalva a 
jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
4. napirendi pont: Üzletrész vásárlása a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Következő napirendi pontunk üzletrész vásárlási lehetőségről 
tájékoztatás. Az előző ülésünkön beszéltük, hogy próbálok információt szerezni, hogy melyik 
településen vásároltak már ilyen üzletrészt. Itt ugye 100 000 Ft névértékű részvény vásárlására 
vállalunk kötelezettséget, tehát 100 000Ft-ot a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-be 
befizetünk. Viszont mivel a szolgáltatás szerződése lejár, azt közbeszereztetni kell, a közbeszerzési 
díj 350-380 000 Ft körül mozog, tehát itt van megtakarítási lehetőségünk. Persze itt még a kft-ben 
lévő üzletrészünk után jogosultak leszünk a kft működésébe is beleszólni. Baks, Ópusztaszer, 
Balástya, Zákányszék már vásároltak ilyen részvényt. Megnyitnám a napirend feletti vitát. Akkor aki 
egyetért azzal, hogy Csengele Községi Önkormányzat a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft-
ben 100 000 Ft névértékű üzletrészt vásárol, az kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
142/2019.(XII.2.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Üzletrész vásárlása a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 
 

HATÁROZAT 
 
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft azaz százezer forint névértékű 
üzletrészt vásárol a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Tóth Tibor Imre polgármestert az üzletrész megszerzésével 
kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 
 
A határozatot kapja: 
1.) Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
4.) Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport 
5.) Irattár 
 
 
 
5. napirendi pont: Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi 
Közbeszerzési Tervének elfogadása 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ami kiküldésre került még, az a közbeszerzési terv 
módosítása. Itt arról van szó, hogy a közbeszerzési tervbe bele kell raknunk a tornaterem 
beruházását, technikai okokból van erre szükség. Kérném szépen az ehhez kapcsolódó javaslatokat, 
hozzászólásokat, ha van. 
 
Lantos István képviselő: Nagyon szeretnénk a tornatermet. 
 
Dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Így van, ezért ezt a lépést meg kell tennünk. Ennek anyagi 
vonzata nincsen. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, hogy a közbeszerzési tervbe belekerüljön 
a tornaterem építése, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás módja: nyílt 
A szavazás számszerű eredménye: 
7 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
143/2019.(XII.2.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi Közbeszerzési Tervének 

elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
1.) Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben foglaltakat 
és rögzíti, hogy egyes kiemelt fejlesztési célkitűzések és közszolgáltatási feladatok indokolttá teszik 
konkrét intézkedések kezdeményezését, így az idei költségvetési évben (eredetben) Közbeszerzési Tervet 
készít a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  42. § (1) bekezdése és a Kbt. 5. § (1) bekezdés 
c) pontja szerint jogosított ajánlatkérőként. 
 
2.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervét az e határozathoz csatolt 1. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
3.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy amennyiben az évközi pályázati programlehetőségek testületi 
döntéssel alátámasztott új (közbeszerzési értékhatárokat elérő nagyságrendű) fejlesztési célkitűzés 
megvalósítását teszik lehetővé tárgyéven belül, úgy a 2.) pontban jóváhagyott Közbeszerzési Terv 
módosítása szükséges. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Dr. Tóth Tibor Imre polgármester 
 





oldal: 8/8 

HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 

Sorszám Tárgy Határidő 
139/2019.(XII.2.)Kt. határozat Napirendi pontok elfogadása azonnal 
140/2019.(XII.2.)Kt. határozat Tóth Tibor személyes érintettsége azonnal 
141/2019.(XII.2.)Kt. határozat Alpolgármester tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítása 
azonnal 

142/2019.(XII.2.)Kt. határozat Üzletrész vásárlása a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 

azonnal 

143/2019.(XII.2.)Kt. határozat Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2019. évi Közbeszerzési Tervének 
elfogadása 

azonnal 

144/2019.(XII.2.)Kt. határozat Delegálás a Csengelei Általános Iskola 
Intézményi Tanácsába 

azonnal 

 







Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
 

Előterjesztés 
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. november 28-ai ülésére 
 
Tárgy: Rendelet-alkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § (3) 
bekezdése szerint: „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai 
szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a 
polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az 
alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.” 
 
Az Mötv. 53. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza: 
„53. § (1) A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik: 
a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről; 
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról; 
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről; 
d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének 
fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről; 
e) a nyilvánosság biztosításáról; 
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról; 
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról; 
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről; 
i) a közmeghallgatásról; 
j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól; 
k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről; 
l) a képviselő-testület bizottságairól. 
(2) A képviselő-testület érdemi tevékenységének elősegítése érdekében meghatározhatja az egyes 
napirendek tárgyalására fordítható időkeretet, a hozzászólások maximális időtartamát, 
korlátozhatja az ismételt hozzászólás, indítványozás lehetőségét. 
(3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő 
közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és 
bizottsága ülésein, továbbá azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, 
városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen 
tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek 
állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-
testületet.” 
 
A fentebb hivatkozott törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében, bocsátom tárgyalásra a 
mellékelt rendelet-tervezetet. 
 
A korábbi szabályozási szemléletünknek is megfelelően a törekvésünk arra irányul, hogy a 
jogszabályi követelményeknek való megfelelés mellett a saját dolgainkat ne bonyolítsuk túl, az 
eddigi választási ciklusok alatt a Képviselő-testület és szervei vonatkozásában kialakult helyi 
sajátosságokat megőrizzük, azokon szükségtelenül ne változtassunk. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet 
szíveskedjen megtárgyalni, és e tárgyban az önkormányzati rendeletet szíveskedjen megalkotni. 
 
Csengele, 2019. november 21. 
 
 
 dr. Jaksa Tibor 

aljegyző 
 



RENDELET-TERVEZET! 
 

Csengele Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2019.(……) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
53. § (1) bekezdésében, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-
ában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

Bevezető rendelkezések 
 
1. § (1) A képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri, 
szervezeti és működési előírásokat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: 
SzMSz) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 
 
(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-
testület bizottságai, a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal, a jegyző, aljegyző továbbá a 
társulásai látják el. 
 
(3) A polgármester tisztségét főállásban látja el. 
 
(4) Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 
 
(5) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetére a képviselő-testület összehívására, vezetésére a legidősebb helyi 
önkormányzati képviselő jogosult. 
 
(6) A képviselő-testület tagjainak választáskori száma 7 fő, összetétele: 6 fő települési 
önkormányzati képviselő és 1 fő főállású polgármester. A képviselő-testület tagjainak névsorát az 
1. függelék tartalmazza. 
 
(7) Az önkormányzat 
a) hivatalos megnevezése: Csengele Községi Önkormányzat, 
b) képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete, 
c) székhelye és címe: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 6765 Csengele, Petőfi utca 13., 
d) illetékességi területe: Csengele és Pusztaszer községek közigazgatási területe, 
e) hivatalának hivatalos megnevezése: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal, 
f) hivatalos honlapja: www.csengele.hu. 
 
(8) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához kapcsolódó szervezeti és működési 
előírásokról külön szabályzat rendelkezik. 
 
(9) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére 
a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal székhely településének polgármestere a Csengelei Közös 
Önkormányzati Hivatal állományában lévő köztisztviselők közül legfeljebb hat hónap időtartamra 
kijelöli a jegyzői feladatokat ideiglenesen ellátó köztisztviselőt. 
 
(10) Az önkormányzat jelképeit és használatuk rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
(11) A képviselő-testület és szervei, valamint az önkormányzati tisztségviselők hivatalos 
körbélyegzői 
a) Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
b) Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
c) Csengele Község Polgármestere, 
d) Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
körfelirattal és valamennyi esetben a körbélyegző közepén Magyarország címerével készülnek. Ha 
az a) – d) pontok szerinti körbélyegzők közül bármelyikből egynél több bélyegző készül, az egyes 
bélyegzőket típusonként 1-gyel kezdődő, növekvő arab sorszámmal kell ellátni. 
 



2. § (1) Az Mötv. 13. § (1) bekezdésében előírt kötelező feladatai mellett az Önkormányzat önként 
vállalt feladatait az éves költségvetési rendelete tartalmazza. 
 
(2) Az Önkormányzat tagságával működő társulások megnevezését, jogállását, feladatait a 1. 
melléklet tartalmazza. 
 
(3) Csengele Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolását a 2. melléklet tartalmazza. 
 

Az alakuló ülés 
 
3. § Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai: 
a) az önkormányzati választás eredményének ismertetése, 
b) települési önkormányzati képviselők eskütétele, 
c) polgármester eskütétele, 
d) polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása, 
e) a képviselő-testület bizottságai tagjainak megválasztása, 
f) alpolgármester választása, 
g) alpolgármester eskütétele, 
h) alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 
 

A képviselő-testület munkaterve 
 
4. § (1) A képviselő-testület éves munkaterve alapján évente, a közmeghallgatással együtt 
legalább hat ülést tart. 
 
(2) A képviselő-testület üléseire általában a hónap utolsó hetének csütörtöki napján kerül sor. 
 
(3) A képviselő-testület az előre tervezhető feladatok tervszerű, folyamatos és eredményes 
előkészítése érdekében üléseit éves munkaterv alapján tartja meg. 
 
(4) A munkaterv előkészítéséről a polgármester a jegyző közreműködésével gondoskodik. 
 
(5) A polgármester az éves munkaterv összeállításához évente, december 1-ig javaslatot kér a 
helyi önkormányzati képviselőktől, a képviselő-testület bizottságaitól, a jegyzőtől, a Csengele 
községben működő nevelési-oktatási intézmények vezetőitől, a Csengele községben egészségügyi 
szolgáltatást nyújtóktól, a politikai pártok Csengele községben működő szervezetének vezetőitől, 
és a Csengele községben működő társadalmi szervezetektől. 
 
(6) A javaslatok beérkezését követően a polgármester összeállítja a következő év munkatervét, és 
a képviselő-testület decemberi ülésén előterjeszti. A polgármester az előterjesztés során 
indokolással együtt tájékoztatást ad az érkezett, de a munkatervbe fel nem vett javaslatokról. 
 
(7) Az éves munkaterv 
a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjait, 
b) az egyes ülések tervezett napirendi pontjait, azok előterjesztőjének, témafelelősének 
megnevezését, 
c) az előterjesztések megküldésének határidejét tartalmazza. 
 

A képviselő-testület ülésének összehívása 
 
5. § (1) A polgármester a képviselő-testület ülését úgy köteles összehívni, hogy a települési 
önkormányzati képviselők, a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjai és az állandó tanácskozási joggal 
meghívottak a meghívót és az írásos előterjesztéseket, a további meghívottak pedig a meghívót az 
ülés napját megelőző hét péntekén megkapják. Ezzel egyidejűleg a meghívót az Önkormányzat 
hivatalos honlapján is közzé kell tenni. 
 
(2) A képviselő-testület és a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésére állandó tanácskozási joggal meg 
kell hívni: 
a) a Csengelei Általános Iskola Csengele, Deák F. u. 24. szám alatti telephelye vezetőjét, 
b) a Csengelei Szivárvány Óvoda és Minibölcsőde vezetőjét, 
c) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal hivatal-vezetőjét. 
 
(3) Eseti tanácskozási joggal, adott napirendi pont tárgyalásához meg kell hívni azon szervezet 
vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a szakszerű döntés meghozatalához indokolt és szükséges, 
vagy akinek tevékenységét a napirendi pont tárgya érinti, továbbá akinek jelenlétét törvény előírja. 
 



(4) Határidőhöz kötött vagy egyébként halasztást nem tűrő döntés szükségessége esetén a 
képviselő-testület ülése futár útján vagy telefonon történő értesítéssel az ülés kezdetét megelőzően 
24 órával is összehívható. Ilyen esetben a polgármester az ülés kezdetén indokolást ad a rendkívüli 
ülés összehívásának szükségességéről. 
 
(5) A képviselő-testület ülésének meghívója tartalmazza 
a) az ülés kezdetének időpontját (év, hónap, nap, óra szerint meghatározva), 
b) az ülés helyét, 
c) a javasolt napirendi pontokat, 
d) a meghívó keltezését, 
e) a polgármester aláírását. 
 
(6) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a polgármester a lakosságot a meghívónak a hivatali 
és lakossági hirdetőtáblákon történő közszemlére tételével, és az Önkormányzat honlapján, 
Facebook-oldalán történő közzététellel értesíti, biztosítva az írásos előterjesztések munkaidőben 
történő megtekinthetőségét az önkormányzati hivatalban (a zárt ülésen tárgyalandó írásos 
előterjesztések kivételével). 
 

Az előterjesztés 
 
6. § (1) Előterjesztés benyújtására jogosult 
a) a polgármester, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) a helyi önkormányzati képviselő, 
d) a jegyző, vagy 
e) akit erre a képviselő-testület határozatban felkér. 
 
(2) Előterjesztésnek minősül bármely határozathozatalra vagy önkormányzati rendelet alkotására 
irányuló javaslat vagy tervezet, valamely feladat elvégzéséről szóló beszámoló, illetve tudomásul 
vételt igénylő tájékoztató. 
 
(3) Az előterjesztést írásban kell elkészíteni. Írásbeli előterjesztésnek minősül az is, ha terjedelmi 
okra hivatkozással az előterjesztés nyomtatott változat helyett elektronikus módon kerül 
megküldésre, vagy az elektronikusan tárolt dokumentumhoz az előterjesztő biztosítja a 
hozzáférést. Szóbeli előterjesztés csak abban az esetben lehetséges, ha a döntést megalapozó 
körülmények közismertek, vagy az ilyen módon átadott információk hitelessége és helytállósága 
egyértelműen és azonnal megállapítható, vagy az igényelt döntés nem jelentős kihatású, és az ügy 
nem minősített többségű döntést igényel, illetve az előterjesztés nem önkormányzati rendelet 
alkotására irányul. Szóbeli előterjesztés esetében is a határozati javaslatot írásba kell foglalni. 
 
(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell 
a) a tárgy meghatározását, a tárgy sajátosságainak megfelelően lehetőség szerint a tárgyra 
vonatkozó előzményeket, korábbi döntéseket, azok végrehajtásával kapcsolatos információkat, a 
meghozandó döntés indokolását, kapcsolódó érveket és ellenérveket, a várható költségkihatások 
bemutatását, a tárgyra vonatkozó jogszabályokat, különböző döntési változatok bemutatását, azok 
következményeinek ismertetését, olyan egyéb adatokat, összefüggéseket és körülményeket, 
amelyek segítik a döntéshozatalt, az előkészítésben résztvevők megnevezését, továbbá 
b) a határozati javaslato(ka)t, a végrehajtásért felelős szerv(ek), személy(ek) megnevezését, 
végrehajtási határidő megjelölését, vagy 
c) az önkormányzati rendelet-tervezetet. 
 

A képviselő-testület ülésének rendje 
 
7. § (1) A képviselő-testület ülésének megnyitásakor a polgármester a jelenléti ív alapján 
megállapítja a képviselő-testület határozatképességét, vagy kinyilvánítja annak 
határozatképtelenségét. 
 
(2) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületet változatlan javasolt napirendi pontokkal 
nyolc napon belüli időpontra a polgármester ismételten összehívja. 
 
(3) A polgármester az ülés megnyitásakor javaslatot tesz a tanácskozás napirendi pontjaira, amely 
felett a képviselő-testület határoz. Rendkívüli ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amelyre 
vonatkozóan a rendkívüli ülés összehívásának 5. § (2) bekezdése szerinti indokoltsága fennáll. 
 
(4) A polgármester minden munkaterv szerint ülésen 



a) jelentést tesz a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a végrehajtást esetlegesen gátló 
tényezőkről, azok elhárítására tett intézkedésekről és ezek eredményeiről, mulasztás esetén a 
mulasztást elkövető személy megjelölésével javaslatot tesz a felelősség megállapítására, 
b) jelentést ad a két ülés között, átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről, 
c) tájékoztatást ad a két ülés közötti időszak közérdekű eseményeiről, a részvételével folytatott 
tanácskozásokról. 
 
(5) A polgármester a képviselő-testület által elfogadott napirendi pontokat azok sorrendjében 
egyenként tárgyalásra bocsátja. 
 
(6) Az előterjesztések feletti tanácskozás során elsőként az előterjesztőt illeti meg a szó, melynek 
keretében a napirendi pont előterjesztője vagy témafelelőse a napirendi ponthoz szóbeli 
kiegészítést adhat. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásos előterjesztést, ahhoz 
képest új információkat kell tartalmaznia. 
 
(7) A szóbeli kiegészítést követően a napirendi pont tárgyában illetékes bizottsági elnök vagy 
megbízottja ismerteti az előterjesztésre vonatkozó bizottsági határozatot, összefoglalva a döntésre 
vezető, azt megalapozó felvetéseket, amelyek bizottsági ülés keretében kerültek megtárgyalásra. 
 
(8) A napirendi ponthoz kapcsolódó felszólalásokra (kérdések, észrevételek, vélemények, 
kiegészítések, módosító indítványok, válaszok megfogalmazására) a jelentkezés sorrendjében 
kerülhet sor. A hozzászólók tényleges sorrendjét a szó megadásával a polgármester határozza 
meg. 
 
(9) A helyi önkormányzati képviselő és a polgármester az ülés során bármikor, soron kívül 
ügyrendi javaslattal élhet, melyet „Ügyrendi javaslatom van” kijelentéssel jelez. Az ügyrendi 
javaslat irányulhat a hozzászólások időtartamának korlátozására, a napirendi pont feletti 
tanácskozás lezárására, a napirendi pont napirendről levételére. Az ügyrendi javaslat felett a 
képviselő-testület vita nélkül határoz. 
 
(10) A polgármester az ülésen jelen lévő, tanácskozási joggal nem rendelkezők felszólalását is 
engedélyezheti. 
 
8. § (1) Felszólalásra jelentkezők hiányában a polgármester a napirendi pont feletti tanácskozást – 
annak összefoglalását követően – lezárja. 
 
(2) A szavazás előtt – ha arra igényt tart – szót kell adni a jegyzőnek, aki a javaslatok, módosító 
indítványok törvényességét illetően észrevételt tesz. Ebben az esetben a jegyzői jelzést a 
jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza, vagy annak írásba foglalásával azt a jegyzőkönyvhöz kell 
csatolni. 
 
9. § (1) A települési önkormányzati képviselő köteles 
a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában, 
b) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók 
bizalmára, 
c) felkérés alapján részt venni a képviselő-testületi ülések előkészítésében, valamint az esetleges 
vizsgálatokban, 
d) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni, ha a képviselő-testület ülésén való részvételben, 
vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. 
 
(2) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester (tanácskozást vezető) köteles 
gondoskodni. Ennek érdekében 
a) felszólítja a tárgyszerűségre azt a hozzászólót, aki jelentősen eltér a tárgyalt témától, 
b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a tanácskozáshoz nem illő, sértő módon nyilatkozik, 
c) rendreutasítja azt a személyt, aki az ülés rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít, vagy bármely 
módon zavarja a rendet, 
d) megvonja a szót attól, aki az a) – c) pontok szerinti intézkedést követően a helytelen 
magatartást folytatja, vagy aki személyhez fűződő jogokat sért a hozzászólásával,  
e) a figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás esetén a rendzavarót – a települési önkormányzati 
képviselő kivételével – a terem elhagyására kötelezheti, 
f) bármely települési önkormányzati képviselő indítványára tárgyalási szünetet rendelhet el, a 
jelenlévő települési önkormányzati képviselők több mint felének kérésére pedig köteles azt 
elrendelni. 
 

A szavazás 
 



10. § (1) A polgármester a napirendi pont feletti tanácskozás lezárása után a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. 
 
(2) A szavazást először a módosító (kiegészítő) indítvány(ok), azt követően az előterjesztés szerinti 
eredeti javaslat(ok) felett kell lefolytatni. 
 
(3) A képviselő-testület ülésein a nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni csak 
személyesen lehet. 
 
(4) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében szabályozott név szerinti szavazás esetén a jegyző 
betűrendben felolvassa a képviselő-testület tagjainak névsorát, akik a nevük elhangzása után 
„egyetértek”, „ellenzem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazás 
eredményét a jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni kell. 
 
(5) Az Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeként az erről való tudomásszerzést követően a 
polgármester figyelmezteti az érintett önkormányzati képviselőt, és felszólítja, hogy a 
későbbiekben fordítson fokozott figyelmet esetleges személyes érintettségének bejelentésére. 
 
(6) A jogszabályban meghatározott ügyekben a titkos szavazást a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
bonyolítja le. 
 
(7) Ha a Jogi és Ügyrendi Bizottság bármely tagja érintett a titkos szavazás tárgyában, helyette, 
eseti jelleggel másik települési képviselőt kell a bizottságba választani. 
 
(8) A titkos szavazáshoz a Jogi és Ügyrendi Bizottság szavazólapot készít, biztosítja a szavazáshoz 
a külön helyiséget (szavazófülkét) és a tárgyi feltételek (kiemelten az urna) meglétét, 
meghatározza a szavazás menetét és a szavazatok érvényességének követelményeit, valamint 
biztosítja a szavazás titkosságát. 
 
(9) A titkos szavazás eredményét a Jogi és Ügyrendi Bizottság állapítja meg, melyről külön 
jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
a) a szavazásra jogosult képviselő-testületi tagok számát, 
b) a szavazóként megjelent képviselő-testületi tagok számát, 
c) az urnában lévő szavazólapok számát, 
d) az eltérést a szavazóként megjelentek számától, 
e) az érvénytelen szavazatok számát, 
f) az érvényes szavazatok számát, 
g) az érvényes szavazatok megoszlása szerint az igen, a nem és a tartózkodom szavazatok 
számát, 
h) a szavazás eredményességének vagy eredménytelenségének megállapítását, 
i) a szavazás eredményessége esetén a szavazás eredményének rögzítését. 
A külön jegyzőkönyvet a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz kell mellékletként 
csatolni. A titkos szavazás eredményét a képviselő-testület folytatólagos ülésén a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság elnöke ismerteti, melynek tudomásul vételéről a képviselő-testület határoz. 
 
(10) A szavazás eredményét – a titkos szavazás kivételével – a polgármester a jegyző 
közreműködésével állapítja meg, és ismerteti a meghozott döntést. 
 

A jegyzőkönyv 
 
11. § (1) Az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
a) az ülés nyilvános vagy zárt minősítésének megjelölését, 
b) az ülés rendes (munkaterv szerinti) vagy rendkívüli jellegét, 
c) az ülés adott évi sorszámát, 
d) az arra való utalást, hogy a képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv elkészítése érdekében 
hangfelvétel készül, 
e) a határozatképesség megállapítását, 
f) a szavazás módját (nyílt, titkos, név szerinti), 
g) a tanácskozás rendjét érintő fontosabb eseményeket, intézkedéseket, 
h) az ülés bezárására vonatkozó utalást, időpont (óra, perc) megjelölésével, 
i) a képviselő-testület hivatalos körbélyegzőjének lenyomatát, 
j) a határozatok jegyzékét. 
 
(2) A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell 
a) a meghívót, 
b) a jelenléti ívet, 



c) az írásos előterjesztéseket, 
d) a települési önkormányzati képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását, 
e) a titkos szavazás jegyzőkönyvét, 
f) a jegyző írásba foglalt törvényességi észrevételét. 
 

A határozatok nyilvántartása 
 
12. § (1) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől 1-től kezdődően folyamatos, 
növekvő, egyedi arab sorszámmal kell ellátni. 
 
(2) A képviselő-testület határozatainak jelölése a következő formában történik: Csengele Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének határozat sorszáma / határozathozatal éve arab számmal / 
(határozathozatal hónapja római számmal, napja arab számmal)Kt. határozata. 
 
(3) A képviselő-testület normatív határozatát a hivatali hirdetőtáblán harminc napra történő 
kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja. 
 
(4) A képviselő-testületi határozatokról a jegyző naprakész nyilvántartást vezet, amely 
határozatszám szerinti növekvő sorrendben tartalmazza a határozatok tárgyát, a határozatok 
végrehajtási határidejét, a felelős megnevezését. 
 

Az önkormányzati rendelet 
 
13. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását 
a) a helyi önkormányzati képviselő, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) a polgármester, vagy 
d) a jegyző kezdeményezheti. 
 
(2) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a polgármesternél vagy a 
jegyzőnél lehet benyújtani. 
 
(3) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezés elfogadásáról, a rendelet-
tervezet előkészítésének egyes kérdéseiről, a szabályozás főbb elveiről és az egyeztetések 
rendjéről a képviselő-testület határozhat. 
 
(4) Az önkormányzati rendelet tervezetének jogi előkészítését a jegyző végzi. 
 
(5) Az önkormányzati rendeletet a hivatali hirdetőtáblán tizenöt napra történő kifüggesztéssel kell 
kihirdetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja. 
 

A közmeghallgatás 
 
14. § (1) A képviselő-testület minden év november hónapjában közmeghallgatást tart. 
 
(2) A közmeghallgatás időpontját és helyét a hivatali és a lakossági hirdetőtáblákon, továbbá az 
önkormányzat honlapján közszemlére tett hirdetménnyel kell közölni legkésőbb a közmeghallgatás 
időpontját megelőzően nyolc nappal. 
 
(3) A közmeghallgatásra vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell az 5 – 12. §-ban foglaltakat. 
 

A falugyűlés 
 
15. § A lakosság közvetlen tájékoztatása, illetve jelentős nagyságrendű településfejlesztési 
döntések, intézkedések előkészítése, vagy önkormányzati rendelet-tervezet véleményzése 
érdekében a képviselő-testület eseti határozata alapján falugyűlés tartható. 
 

Helyi népszavazás 
 
16. § A helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezheti. 
 

A képviselő-testület bizottsága 
 
17. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottságként 3 tagú Jogi és Ügyrendi Bizottságot 
(rövidítése: JÜB) hoz létre. 
 



(2) A Jogi és Ügyrendi Bizottság működésére vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell az 5 – 12. 
§-ban foglaltakat. 
 
18. § A Jogi és Ügyrendi Bizottság 
a) ellátja a képviselő-testület titkos szavazásaival kapcsolatos feladatokat, 
b) ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatosan az Mötv. 39. §-ában, az 
összeférhetetlenséggel kapcsolatosan az Mötv. 37. §-ában, és a méltatlansággal kapcsolatosan az 
Mötv. 38. §-ában előírt feladatokat, 
c) előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi, fegyelmi ügyeket, 
d) ellátja a képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat. 
 

Záró rendelkezések 
 
19. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Ezen önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet, 
b) a 6/2015.(IV.30.) Önk. rendelet – a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról – 
módosításáról szóló 12/2015.(VII.10.) önkormányzati rendelet, 
c) a 6/2015.(IV.30.) Önk. rendelet – a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról – 
módosításáról szóló 9/2016.(IX.6.) önkormányzati rendelet, 
d) a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 10/2017.(IX.20.) önkormányzati rendelet, és 
e) a 6/2015.(IV.30.) Önk. rendelet – a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról – 
módosításáról szóló 14/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 

dr. Tóth Tibor 
polgármester 

dr. Jaksa Tibor 
aljegyző 

 
 



1. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
……/2019.(……) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Az Önkormányzat tagságával működő társulások megnevezése, jogállása, feladatai 
 
1.) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
 

- jogállása: jogi személy 
- feladatai: 

„1. A Társulás célja 
- olyan szervezeti rendszer létrehozása, amely keretet biztosít a társult 
önkormányzatok együttműködésének, 
- a társult településekre nehezedő feladatok ellátásának közös megszervezése, 
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, 
- térségi szinten a szociális és gyermekjóléti intézményi ellátás biztosítása, szervezése, 
összehangolása, fejlesztése, 
- az egészségügyi alapellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, 
- a Kisteleki kistérségbe tartozó települési önkormányzatok által fenntartott közoktatási 
intézmények közötti kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének 
biztosítása. 
 
A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el: 
- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, 
intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, 
biztosítása, fejlesztése, 
-   térségfejlesztés: területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése,   
(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása), 
- települések fejlesztésének összehangolása 
 
2. A Társulás feladata 
 
2.1. Szociális feladatok: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, ifjúság-egészségügyi 
gondozás, időskorúak átmeneti ellátása, helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, idősek 
nappali ellátása, családi napközi, gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 
szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés,házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, családsegítés, 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat 
 
A feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Szociális Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálatot, mint önállóan működő költségvetési intézményt. 
 
2.2. Egészségügyi alapellátás 
a) A Társulás gondoskodik az egészségügyi alapellátás együttes megszervezéséről és 
fenntartásáról. 
 
b) A feladatok ellátására a társulás megállapodást köt a feladatellátásban résztvevő 
önkormányzatokkal.” 

 
2.) Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása 
 

- jogállása: jogi személy 
- feladatai:  

- szennyvízelvezetés, kezelés; víziközmű fejlesztés 
- A társult Önkormányzatok feladata - az önerő biztosítása mellett – e források 
megszerzése az ehhez szükséges pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, 
végrehajtásával, összefüggő közös megoldása – a társulási cél szerinti ivóvízminőség-
javító környezetvédelmi beruházás elvégzése. 
 

 
3.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
 

- jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező, önálló költségvetési szerv 
- feladatai: 



„A társulásban résztvevők a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, 
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvényben biztosított jog alapján, a 2000. évi XLIII. törvényben foglalt feladataik 
ellátása érdekében, valamint Szeged Önkormányzata és a régióhoz tartozó 
Önkormányzatok között 2002. márciusában létrejött Konzorciumi szerződés 
végrehajtására, az ott írt célok megvalósítására megállapodnak az EU által támogatott 
regionális hulladékgazdálkodási együttműködésben, a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó 
feladataik és tevékenységük koordinálásában, a Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási 
Programja elnevezésű ISPA/Kohéziós Alap projekt rekultivációs programjának 
megvalósítása érdekében létrehozandó közszolgáltatói vagyon tulajdonlása és 
üzemeltetése, továbbá egyéb környezetvédelmi fejlesztések közös megvalósításában, 
melynek céljából jogi személyiséggel rendelkező, közös alapítású, önálló költségvetési 
szervet hoznak létre, melynek működése és fenntartása közös. A társulásban részt vevő 
önkormányzatok lerögzítik, hogy jelen társulás által a társulás megalakulását követően 
benyújtott környezetvédelmi pályázatok a rekultivációs kötelezettségek teljesítését segítik 
elő.” 

 



2. melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
……/2019.(……) önkormányzati rendelethez 
 
Csengele Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 
 
Kormányzati funkció 
011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
011220 – Adó, vám és jövedéki igazgatás 
013210 – Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
013320 – Köztemető – fenntartás és működtetés 
013350 – Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016010 – Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
016020 – Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
032020 – Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek 
041110 – Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 
041231 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 – Start munka program – téli közfoglalkoztatás 
041233 – Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 – Országos közfoglalkoztatási program 
041237 – Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042120 – Mezőgazdasági támogatások 
045120 – Út, autópálya építése 
045160 – Közutak, hidak, alaguatak üzemeltetése, fenntartása 
045161 – Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
047120 – Piac üzemeltetése 
047320 – Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
047410 – Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051020 – Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 
szállítása, átrakása 
052020 – Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 – Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
063020 – Víztermelés, kezelés, ellátás 
064010 – Közvilágítás 
066020 – Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 – Háziorvosi alapellátás 
074011 – Foglalkozás egészségügyi alapellátás 
074031 – Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
081030 – Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 – Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység 
082042 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082091 – Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
086030 – Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090 – Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
091140 – Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220 – Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
092120 – Köznevelési intézmény5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
098021 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
098022 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
098032 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
104030 – Gyermekek napközbeni ellátása 
104042 – Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
104037 – Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106010 – Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 – Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 – Szociális étkeztetés 
107052 – Házi segítségnyújtás 
107053 – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107055 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
107080 – Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
109010 – Szociális szolgáltatások igazgatása 



1. függelék az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
……/2019.(……) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
Csengele Községi Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai: 
 
Dr. Tóth Tibor polgármester 
Tóth Tibor alpolgármester, települési önkormányzati képviselő 
Csókási Zoltán települési önkormányzati képviselő 
Lantos István települési önkormányzati képviselő 
Rényi László települési önkormányzati képviselő 
Dr. Varga Szabolcs települési önkormányzati képviselő 
Varga Árpád települési önkormányzati képviselő 



Csengele Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

14/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
53. § (1) bekezdésében, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-
ában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

Bevezető rendelkezések 
 
1. § (1) A képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri, 
szervezeti és működési előírásokat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: 
SzMSz) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 
 
(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-
testület bizottságai, a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal, a jegyző, aljegyző továbbá a 
társulásai látják el. 
 
(3) A polgármester tisztségét főállásban látja el. 
 
(4) Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 
 
(5) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetére a képviselő-testület összehívására, vezetésére a legidősebb helyi 
önkormányzati képviselő jogosult. 
 
(6) A képviselő-testület tagjainak választáskori száma 7 fő, összetétele: 6 fő települési 
önkormányzati képviselő és 1 fő főállású polgármester. A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. 
függelék tartalmazza. 
 
(7) Az önkormányzat 
a) hivatalos megnevezése: Csengele Községi Önkormányzat, 
b) képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete, 
c) székhelye és címe: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 6765 Csengele, Petőfi utca 13., 
d) illetékességi területe: Csengele és Pusztaszer községek közigazgatási területe, 
e) hivatalának hivatalos megnevezése: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal, 
f) hivatalos honlapja: www.csengele.hu. 
 
(8) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához kapcsolódó szervezeti és működési 
előírásokról külön szabályzat rendelkezik. 
 
(9) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére 
a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal székhely településének polgármestere a Csengelei Közös 
Önkormányzati Hivatal állományában lévő köztisztviselők közül legfeljebb hat hónap időtartamra 
kijelöli a jegyzői feladatokat ideiglenesen ellátó köztisztviselőt. 
 
(10) Az önkormányzat jelképeit és használatuk rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
(11) A képviselő-testület és szervei, valamint az önkormányzati tisztségviselők hivatalos 
körbélyegzői 
a) Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 
b) Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
c) Csengele Község Polgármestere, 
d) Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
körfelirattal és valamennyi esetben a körbélyegző közepén Magyarország címerével készülnek. Ha 
az a) – d) pontok szerinti körbélyegzők közül bármelyikből egynél több bélyegző készül, az egyes 
bélyegzőket típusonként 1-gyel kezdődő, növekvő arab sorszámmal kell ellátni. 
 
2. § (1) Az Mötv. 13. § (1) bekezdésében előírt kötelező feladatai mellett az Önkormányzat önként 
vállalt feladatait az éves költségvetési rendelete tartalmazza. 
 



(2) Az Önkormányzat tagságával működő társulások megnevezését, jogállását, feladatait a 1. 
melléklet tartalmazza. 
 
(3) Csengele Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását 
a 2. melléklet tartalmazza. 
 

Az alakuló ülés 
 
3. § Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai: 
a) az önkormányzati választás eredményének ismertetése, 
b) települési önkormányzati képviselők eskütétele, 
c) polgármester eskütétele, 
d) polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása, 
e) a képviselő-testület bizottságai tagjainak megválasztása, 
f) alpolgármester választása, 
g) alpolgármester eskütétele, 
h) alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 
 

A képviselő-testület munkaterve 
 
4. § (1) A képviselő-testület éves munkaterve alapján évente, a közmeghallgatással együtt legalább 
hat ülést tart. 
 
(2) A képviselő-testület üléseire általában a hónap utolsó hetének csütörtöki napján kerül sor. 
 
(3) A képviselő-testület az előre tervezhető feladatok tervszerű, folyamatos és eredményes 
előkészítése érdekében üléseit éves munkaterv alapján tartja meg. 
 
(4) A munkaterv előkészítéséről a polgármester a jegyző közreműködésével gondoskodik. 
 
(5) A polgármester az éves munkaterv összeállításához évente, december 1-ig javaslatot kér a helyi 
önkormányzati képviselőktől, a képviselő-testület bizottságaitól, a jegyzőtől, a Csengele községben 
működő nevelési-oktatási intézmények vezetőitől, a Csengele községben egészségügyi szolgáltatást 
nyújtóktól, a politikai pártok Csengele községben működő szervezetének vezetőitől, és a Csengele 
községben működő társadalmi szervezetektől. 
 
(6) A javaslatok beérkezését követően a polgármester összeállítja a következő év munkatervét, és 
a képviselő-testület decemberi ülésén előterjeszti. A polgármester az előterjesztés során indokolással 
együtt tájékoztatást ad az érkezett, de a munkatervbe fel nem vett javaslatokról. 
 
(7) Az éves munkaterv 
a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjait, 
b) az egyes ülések tervezett napirendi pontjait, azok előterjesztőjének, témafelelősének 
megnevezését, 
c) az előterjesztések megküldésének határidejét tartalmazza. 
 

A képviselő-testület ülésének összehívása 
 
5. § (1) A polgármester a képviselő-testület ülését úgy köteles összehívni, hogy a települési 
önkormányzati képviselők, a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjai és az állandó tanácskozási joggal 
meghívottak a meghívót és az írásos előterjesztéseket, a további meghívottak pedig a meghívót az 
ülés napját megelőző hét péntekén megkapják. Ezzel egyidejűleg a meghívót az Önkormányzat 
hivatalos honlapján is közzé kell tenni. 
 
(2) A képviselő-testület és a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell 
hívni: 
a) a Csengelei Általános Iskola Csengele, Deák F. u. 24. szám alatti telephelye vezetőjét, 
b) a Csengelei Szivárvány Óvoda és Minibölcsőde vezetőjét, 
c) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal hivatal-vezetőjét. 
 
(3) Eseti tanácskozási joggal, adott napirendi pont tárgyalásához meg kell hívni azon szervezet 
vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a szakszerű döntés meghozatalához indokolt és szükséges, 
vagy akinek tevékenységét a napirendi pont tárgya érinti, továbbá akinek jelenlétét törvény előírja. 
 
(4) Határidőhöz kötött vagy egyébként halasztást nem tűrő döntés szükségessége esetén a 
képviselő-testület ülése futár útján vagy telefonon történő értesítéssel az ülés kezdetét megelőzően 



24 órával is összehívható. Ilyen esetben a polgármester az ülés kezdetén indokolást ad a rendkívüli 
ülés összehívásának szükségességéről. 
 
(5) A képviselő-testület ülésének meghívója tartalmazza 
a) az ülés kezdetének időpontját (év, hónap, nap, óra szerint meghatározva), 
b) az ülés helyét, 
c) a javasolt napirendi pontokat, 
d) a meghívó keltezését, 
e) a polgármester aláírását. 
 
(6) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a polgármester a lakosságot a meghívónak a hivatali 
és lakossági hirdetőtáblákon történő közszemlére tételével, és az Önkormányzat honlapján, 
Facebook-oldalán történő közzététellel értesíti, biztosítva az írásos előterjesztések munkaidőben 
történő megtekinthetőségét az önkormányzati hivatalban (a zárt ülésen tárgyalandó írásos 
előterjesztések kivételével). 
 

Az előterjesztés 
 
6. § (1) Előterjesztés benyújtására jogosult 
a) a polgármester, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) a helyi önkormányzati képviselő, 
d) a jegyző, vagy 
e) akit erre a képviselő-testület határozatban felkér. 
 
(2) Előterjesztésnek minősül bármely határozathozatalra vagy önkormányzati rendelet alkotására 
irányuló javaslat vagy tervezet, valamely feladat elvégzéséről szóló beszámoló, illetve tudomásul 
vételt igénylő tájékoztató. 
 
(3) Az előterjesztést írásban kell elkészíteni. Írásbeli előterjesztésnek minősül az is, ha terjedelmi 
okra hivatkozással az előterjesztés nyomtatott változat helyett elektronikus módon kerül 
megküldésre, vagy az elektronikusan tárolt dokumentumhoz az előterjesztő biztosítja a hozzáférést. 
Szóbeli előterjesztés csak abban az esetben lehetséges, ha a döntést megalapozó körülmények 
közismertek, vagy az ilyen módon átadott információk hitelessége és helytállósága egyértelműen és 
azonnal megállapítható, vagy az igényelt döntés nem jelentős kihatású, és az ügy nem minősített 
többségű döntést igényel, illetve az előterjesztés nem önkormányzati rendelet alkotására irányul. 
Szóbeli előterjesztés esetében is a határozati javaslatot írásba kell foglalni. 
 
(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell 
a) a tárgy meghatározását, a tárgy sajátosságainak megfelelően lehetőség szerint a tárgyra 
vonatkozó előzményeket, korábbi döntéseket, azok végrehajtásával kapcsolatos információkat, a 
meghozandó döntés indokolását, kapcsolódó érveket és ellenérveket, a várható költségkihatások 
bemutatását, a tárgyra vonatkozó jogszabályokat, különböző döntési változatok bemutatását, azok 
következményeinek ismertetését, olyan egyéb adatokat, összefüggéseket és körülményeket, 
amelyek segítik a döntéshozatalt, az előkészítésben résztvevők megnevezését, továbbá 
b) a határozati javaslato(ka)t, a végrehajtásért felelős szerv(ek), személy(ek) megnevezését, 
végrehajtási határidő megjelölését, vagy 
c) az önkormányzati rendelet-tervezetet. 
 

A képviselő-testület ülésének rendje 
 
7. § (1) A képviselő-testület ülésének megnyitásakor a polgármester a jelenléti ív alapján 
megállapítja a képviselő-testület határozatképességét, vagy kinyilvánítja annak 
határozatképtelenségét. 
 
(2) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületet változatlan javasolt napirendi pontokkal nyolc 
napon belüli időpontra a polgármester ismételten összehívja. 
 
(3) A polgármester az ülés megnyitásakor javaslatot tesz a tanácskozás napirendi pontjaira, amely 
felett a képviselő-testület határoz. Rendkívüli ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amelyre 
vonatkozóan a rendkívüli ülés összehívásának 5. § (2) bekezdése szerinti indokoltsága fennáll. 
 
(4) A polgármester minden munkaterv szerint ülésen 
a) jelentést tesz a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a végrehajtást esetlegesen gátló 
tényezőkről, azok elhárítására tett intézkedésekről és ezek eredményeiről, mulasztás esetén a 
mulasztást elkövető személy megjelölésével javaslatot tesz a felelősség megállapítására, 
b) jelentést ad a két ülés között, átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről, 



c) tájékoztatást ad a két ülés közötti időszak közérdekű eseményeiről, a részvételével folytatott 
tanácskozásokról. 
 
(5) A polgármester a képviselő-testület által elfogadott napirendi pontokat azok sorrendjében 
egyenként tárgyalásra bocsátja. 
 
(6) Az előterjesztések feletti tanácskozás során elsőként az előterjesztőt illeti meg a szó, melynek 
keretében a napirendi pont előterjesztője vagy témafelelőse a napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést 
adhat. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásos előterjesztést, ahhoz képest új 
információkat kell tartalmaznia. 
 
(7) A szóbeli kiegészítést követően a napirendi pont tárgyában illetékes bizottsági elnök vagy 
megbízottja ismerteti az előterjesztésre vonatkozó bizottsági határozatot, összefoglalva a döntésre 
vezető, azt megalapozó felvetéseket, amelyek bizottsági ülés keretében kerültek megtárgyalásra. 
 
(8) A napirendi ponthoz kapcsolódó felszólalásokra (kérdések, észrevételek, vélemények, 
kiegészítések, módosító indítványok, válaszok megfogalmazására) a jelentkezés sorrendjében 
kerülhet sor. A hozzászólók tényleges sorrendjét a szó megadásával a polgármester határozza meg. 
 
(9) A helyi önkormányzati képviselő és a polgármester az ülés során bármikor, soron kívül ügyrendi 
javaslattal élhet, melyet „Ügyrendi javaslatom van” kijelentéssel jelez. Az ügyrendi javaslat 
irányulhat a hozzászólások időtartamának korlátozására, a napirendi pont feletti tanácskozás 
lezárására, a napirendi pont napirendről levételére. Az ügyrendi javaslat felett a képviselő-testület 
vita nélkül határoz. 
 
(10) A polgármester az ülésen jelen lévő, tanácskozási joggal nem rendelkezők felszólalását is 
engedélyezheti. 
 
8. § (1) Felszólalásra jelentkezők hiányában a polgármester a napirendi pont feletti tanácskozást – 
annak összefoglalását követően – lezárja. 
 
(2) A szavazás előtt – ha arra igényt tart – szót kell adni a jegyzőnek, aki a javaslatok, módosító 
indítványok törvényességét illetően észrevételt tesz. Ebben az esetben a jegyzői jelzést a 
jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza, vagy annak írásba foglalásával azt a jegyzőkönyvhöz kell 
csatolni. 
 
9. § (1) A települési önkormányzati képviselő köteles 
a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában, 
b) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók 
bizalmára, 
c) felkérés alapján részt venni a képviselő-testületi ülések előkészítésében, valamint az esetleges 
vizsgálatokban, 
d) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni, ha a képviselő-testület ülésén való részvételben, 
vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van. 
 
(2) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester (tanácskozást vezető) köteles 
gondoskodni. Ennek érdekében 
a) felszólítja a tárgyszerűségre azt a hozzászólót, aki jelentősen eltér a tárgyalt témától, 
b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a tanácskozáshoz nem illő, sértő módon nyilatkozik, 
c) rendreutasítja azt a személyt, aki az ülés rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít, vagy bármely 
módon zavarja a rendet, 
d) megvonja a szót attól, aki az a) – c) pontok szerinti intézkedést követően a helytelen magatartást 
folytatja, vagy aki személyhez fűződő jogokat sért a hozzászólásával,  
e) a figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás esetén a rendzavarót – a települési önkormányzati 
képviselő kivételével – a terem elhagyására kötelezheti, 
f) bármely települési önkormányzati képviselő indítványára tárgyalási szünetet rendelhet el, a 
jelenlévő települési önkormányzati képviselők több mint felének kérésére pedig köteles azt 
elrendelni. 
 

A szavazás 
 
10. § (1) A polgármester a napirendi pont feletti tanácskozás lezárása után a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja. 
 
(2) A szavazást először a módosító (kiegészítő) indítvány(ok), azt követően az előterjesztés szerinti 
eredeti javaslat(ok) felett kell lefolytatni. 
 



(3) A képviselő-testület ülésein a nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni csak személyesen 
lehet. 
 
(4) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében szabályozott név szerinti szavazás esetén a jegyző betűrendben 
felolvassa a képviselő-testület tagjainak névsorát, akik a nevük elhangzása után „egyetértek”, 
„ellenzem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazás eredményét a 
jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni kell. 
 
(5) Az Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeként az erről való tudomásszerzést követően a 
polgármester figyelmezteti az érintett önkormányzati képviselőt, és felszólítja, hogy a későbbiekben 
fordítson fokozott figyelmet esetleges személyes érintettségének bejelentésére. 
 
(6) A jogszabályban meghatározott ügyekben a titkos szavazást a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
bonyolítja le. 
 
(7) Ha a Jogi és Ügyrendi Bizottság bármely tagja érintett a titkos szavazás tárgyában, helyette, 
eseti jelleggel másik települési képviselőt kell a bizottságba választani. 
 
(8) A titkos szavazáshoz a Jogi és Ügyrendi Bizottság szavazólapot készít, biztosítja a szavazáshoz 
a külön helyiséget (szavazófülkét) és a tárgyi feltételek (kiemelten az urna) meglétét, meghatározza 
a szavazás menetét és a szavazatok érvényességének követelményeit, valamint biztosítja a szavazás 
titkosságát. 
 
(9) A titkos szavazás eredményét a Jogi és Ügyrendi Bizottság állapítja meg, melyről külön 
jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
a) a szavazásra jogosult képviselő-testületi tagok számát, 
b) a szavazóként megjelent képviselő-testületi tagok számát, 
c) az urnában lévő szavazólapok számát, 
d) az eltérést a szavazóként megjelentek számától, 
e) az érvénytelen szavazatok számát, 
f) az érvényes szavazatok számát, 
g) az érvényes szavazatok megoszlása szerint az igen, a nem és a tartózkodom szavazatok számát, 
h) a szavazás eredményességének vagy eredménytelenségének megállapítását, 
i) a szavazás eredményessége esetén a szavazás eredményének rögzítését. 
A külön jegyzőkönyvet a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz kell mellékletként 
csatolni. A titkos szavazás eredményét a képviselő-testület folytatólagos ülésén a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság elnöke ismerteti, melynek tudomásul vételéről a képviselő-testület határoz. 
 
(10) A szavazás eredményét – a titkos szavazás kivételével – a polgármester a jegyző 
közreműködésével állapítja meg, és ismerteti a meghozott döntést. 
 

A jegyzőkönyv 
 
11. § (1) Az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
a) az ülés nyilvános vagy zárt minősítésének megjelölését, 
b) az ülés rendes (munkaterv szerinti) vagy rendkívüli jellegét, 
c) az ülés adott évi sorszámát, 
d) az arra való utalást, hogy a képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv elkészítése érdekében 
hangfelvétel készül, 
e) a határozatképesség megállapítását, 
f) a szavazás módját (nyílt, titkos, név szerinti), 
g) a tanácskozás rendjét érintő fontosabb eseményeket, intézkedéseket, 
h) az ülés bezárására vonatkozó utalást, időpont (óra, perc) megjelölésével, 
i) a képviselő-testület hivatalos körbélyegzőjének lenyomatát, 
j) a határozatok jegyzékét. 
 
(2) A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell 
a) a meghívót, 
b) a jelenléti ívet, 
c) az írásos előterjesztéseket, 
d) a települési önkormányzati képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását, 
e) a titkos szavazás jegyzőkönyvét, 
f) a jegyző írásba foglalt törvényességi észrevételét. 
 
 
 



A határozatok nyilvántartása 
 
12. § (1) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől 1-től kezdődően folyamatos, növekvő, 
egyedi arab sorszámmal kell ellátni. 
 
(2) A képviselő-testület határozatainak jelölése a következő formában történik: Csengele Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének határozat sorszáma / határozathozatal éve arab számmal / 
(határozathozatal hónapja római számmal, napja arab számmal)Kt. határozata. 
 
(3) A képviselő-testület normatív határozatát a hivatali hirdetőtáblán harminc napra történő 
kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja. 
 
(4) A képviselő-testületi határozatokról a jegyző naprakész nyilvántartást vezet, amely 
határozatszám szerinti növekvő sorrendben tartalmazza a határozatok tárgyát, a határozatok 
végrehajtási határidejét, a felelős megnevezését. 
 

Az önkormányzati rendelet 
 
13. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását 
a) a helyi önkormányzati képviselő, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) a polgármester, vagy 
d) a jegyző kezdeményezheti. 
 
(2) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a polgármesternél vagy a 
jegyzőnél lehet benyújtani. 
 
(3) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezés elfogadásáról, a rendelet-tervezet 
előkészítésének egyes kérdéseiről, a szabályozás főbb elveiről és az egyeztetések rendjéről a 
képviselő-testület határozhat. 
 
(4) Az önkormányzati rendelet tervezetének jogi előkészítését a jegyző végzi. 
 
(5) Az önkormányzati rendeletet a hivatali hirdetőtáblán tizenöt napra történő kifüggesztéssel kell 
kihirdetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja. 
 

A közmeghallgatás 
 
14. § (1) A képviselő-testület minden év november hónapjában közmeghallgatást tart. 
 
(2) A közmeghallgatás időpontját és helyét a hivatali és a lakossági hirdetőtáblákon, továbbá az 
önkormányzat honlapján közszemlére tett hirdetménnyel kell közölni legkésőbb a közmeghallgatás 
időpontját megelőzően nyolc nappal. 
 
(3) A közmeghallgatásra vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell az 5 – 12. §-ban foglaltakat. 
 

A falugyűlés 
 
15. § A lakosság közvetlen tájékoztatása, illetve jelentős nagyságrendű településfejlesztési 
döntések, intézkedések előkészítése, vagy önkormányzati rendelet-tervezet véleményzése 
érdekében a képviselő-testület eseti határozata alapján falugyűlés tartható. 
 

Helyi népszavazás 
 
16. § A helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezheti. 
 

A képviselő-testület bizottsága 
 
17. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottságként 3 tagú Jogi és Ügyrendi Bizottságot (rövidítése: 
JÜB) hoz létre. 
 
(2) A Jogi és Ügyrendi Bizottság működésére vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell az 5 – 12. §-
ban foglaltakat. 
 
18. § A Jogi és Ügyrendi Bizottság 
a) ellátja a képviselő-testület titkos szavazásaival kapcsolatos feladatokat, 
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Az Önkormányzat tagságával működő társulások megnevezése, jogállása, feladatai 
 
1.) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 
 

- jogállása: jogi személy 
- feladatai: 

„1. A Társulás célja 
- olyan szervezeti rendszer létrehozása, amely keretet biztosít a társult önkormányzatok 
együttműködésének, 
- a társult településekre nehezedő feladatok ellátásának közös megszervezése, 
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, 
- térségi szinten a szociális és gyermekjóléti intézményi ellátás biztosítása, szervezése, 
összehangolása, fejlesztése, 
- az egészségügyi alapellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, 
- a Kisteleki kistérségbe tartozó települési önkormányzatok által fenntartott közoktatási 
intézmények közötti kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének 
biztosítása. 
 
A Többcélú Társulás önkéntes alapon hármas funkciót lát el: 
- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, 
intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, 
biztosítása, fejlesztése, 
- térségfejlesztés: területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése,   
(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása), 
- települések fejlesztésének összehangolása 
 
2. A Társulás feladata 
 
2.1. Szociális feladatok: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, ifjúság-egészségügyi 
gondozás, időskorúak átmeneti ellátása, helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása, idősek 
nappali ellátása, családi napközi, gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 
szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés,házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, családsegítés, 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat 
 
A feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Szociális Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálatot, mint önállóan működő költségvetési intézményt. 
 
2.2. Egészségügyi alapellátás 
a) A Társulás gondoskodik az egészségügyi alapellátás együttes megszervezéséről és 
fenntartásáról. 
 
b) A feladatok ellátására a társulás megállapodást köt a feladatellátásban résztvevő 
önkormányzatokkal.” 

 
2.) Kistelek és Társult Települések Víziközmű Társulása 
 

- jogállása: jogi személy 
- feladatai:  

- szennyvízelvezetés, kezelés; víziközmű fejlesztés 
- A társult Önkormányzatok feladata - az önerő biztosítása mellett – e források megszerzése 
az ehhez szükséges pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával, összefüggő 
közös megoldása – a társulási cél szerinti ivóvízminőség-javító környezetvédelmi beruházás 
elvégzése. 
 

 
3.) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
 

- jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező, önálló költségvetési szerv 
- feladatai: 



„A társulásban résztvevők a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, 
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvényben biztosított jog alapján, a 2000. évi XLIII. törvényben foglalt feladataik ellátása 
érdekében, valamint Szeged Önkormányzata és a régióhoz tartozó Önkormányzatok között 
2002. márciusában létrejött Konzorciumi szerződés végrehajtására, az ott írt célok 
megvalósítására megállapodnak az EU által támogatott regionális hulladékgazdálkodási 
együttműködésben, a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó feladataik és tevékenységük 
koordinálásában, a Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja elnevezésű 
ISPA/Kohéziós Alap projekt rekultivációs programjának megvalósítása érdekében 
létrehozandó közszolgáltatói vagyon tulajdonlása és üzemeltetése, továbbá egyéb 
környezetvédelmi fejlesztések közös megvalósításában, melynek céljából jogi 
személyiséggel rendelkező, közös alapítású, önálló költségvetési szervet hoznak létre, 
melynek működése és fenntartása közös. A társulásban részt vevő önkormányzatok 
lerögzítik, hogy jelen társulás által a társulás megalakulását követően benyújtott 
környezetvédelmi pályázatok a rekultivációs kötelezettségek teljesítését segítik elő.” 
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Csengele Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 
 
Kormányzati funkció 
011130 – Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
011220 – Adó, vám és jövedéki igazgatás 
013210 – Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
013320 – Köztemető – fenntartás és működtetés 
013350 – Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016010 – Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
016020 – Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
032020 – Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek 
041110 – Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 
041231 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 – Start munka program – téli közfoglalkoztatás 
041233 – Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 – Országos közfoglalkoztatási program 
041237 – Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042120 – Mezőgazdasági támogatások 
045120 – Út, autópálya építése 
045160 – Közutak, hidak, alaguatak üzemeltetése, fenntartása 
045161 – Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
047120 – Piac üzemeltetése 
047320 – Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
047410 – Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051020 – Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 
szállítása, átrakása 
052020 – Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 – Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
063020 – Víztermelés, kezelés, ellátás 
064010 – Közvilágítás 
066020 – Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 – Háziorvosi alapellátás 
074011 – Foglalkozás egészségügyi alapellátás 
074031 – Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
081030 – Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 – Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység 
082042 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082091 – Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 – Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
086030 – Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090 – Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
091140 – Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220 – Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
092120 – Köznevelési intézmény5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 
096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
098021 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
098022 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
098032 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
104030 – Gyermekek napközbeni ellátása 
104042 – Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
104037 – Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
106010 – Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 – Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 – Szociális étkeztetés 
107052 – Házi segítségnyújtás 
107053 – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107055 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
107080 – Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
109010 – Szociális szolgáltatások igazgatása 



1. függelék az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
Csengele Községi Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai: 
 
Dr. Tóth Tibor polgármester 
Tóth Tibor alpolgármester, települési önkormányzati képviselő 
Csókási Zoltán települési önkormányzati képviselő 
Lantos István települési önkormányzati képviselő 
Rényi László települési önkormányzati képviselő 
Dr. Varga Szabolcs települési önkormányzati képviselő 
Varga Árpád települési önkormányzati képviselő 
 









ELŐTERJESZTÉS 
 

Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. novemberi ülésére 
 
Tárgy: Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § 1) bekezdése értelmében 
évente közbeszerzési tervet kell készítenünk a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérőként. 
Ajánlatkérői szempontból az önkormányzat és a Csengele Községi Önkormányzat elkülönül az intézményi 
feladat megosztásából eredően. Ajánlatkérőként mind az önkormányzat, mind pedig a Közös Hivatal külön-
külön regisztrációs számmal és egyéb azonosító adatokkal rendelkező jogalany. Az éves közbeszerzési terv 
elkészítésének határideje március 31. 
A tervezés előkészítésének alap kritériuma (vagyis annak rögzítése, hogy a tárgyévben milyen működési vagy 
fejlesztési jellegű tevékenység vonatkozásában keletkezik közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
szükségessége) az, hogy az egyes áru- és készletbeszerzések, építési beruházások, és szolgáltatások egyes intézményen 
(ajánlatkérői körön) belüli nagyságrendje eléri-e a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti értékhatárokat. 
Mindemellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy az egyes területeken milyen tartós időtartamú szerződések 
vannak hatályban és a tárgyévben esetlegesen milyen új feladat lép be a tevékenységi körbe, melynek 
ellátásával összefüggően közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt.  
A nemzeti közbeszerzési értékhatárok az alábbiak szerint változtak 2018. január 1.-től: 
a) árubeszerzés    15 millió forint, 
b) építési beruházás                         25 millió forint, 
c) szolgáltatás megrendelése                  15 millió forint. 
 
A Kbt. értelmében az azonos szolgáltatóval elvégeztethető tevékenységeket egybeszámítással kell 
meghatározni úgy, hogy az egyes kategóriákra a becsült érték az ÁFA nélküli nettó érték. 
A fentiekben rögzített alapelvek figyelembevételével az önkormányzati és a Közös Hivatal feladat 
ellátásához kapcsolódó valamennyi működési- és fejlesztési jellegű feladat felülvizsgálata megtörtént az 
önkormányzat 2018. évi elfogadott költségvetési rendelete eredeti előirányzatait alapul véve.  
Ezen túlmenően az éves közbeszerzési terv összeállítása során figyelembe vettük a VP fejlesztési keretből 2 
külterületi út szilárd burkolattal való ellátását és munkagép beszerzést valósítunk meg, mivel sikeres 
elbírálásban részesült a pályázat. Valamint a  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Javasoljuk a tárgyi előterjesztés, a határozati javaslat és annak mellékletében rögzítettek megvitatását és 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
 
Csengele, 2019. …….. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 

 Dr. Tóth Tibor        Dr. Jaksa Tibor 
 polgármester           aljegyző 
 



……(… . …) Önk. határozat 
 
Tárgy:Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása  
 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 
1.) Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben foglaltakat és 

rögzíti, hogy egyes kiemelt fejlesztési célkitűzések és közszolgáltatási feladatok indokolttá teszik konkrét 
intézkedések kezdeményezését, így az idei költségvetési évben (eredetben) Közbeszerzési Tervet készít a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  42. § (1) bekezdése és a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint jogosított ajánlatkérőként.  

2.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervét az e határozathoz csatolt 1. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

 3. ) A Képviselő-testület rögzíti, hogy amennyiben az évközi pályázati programlehetőségek testületi döntéssel 
alátámasztott új (közbeszerzési értékhatárokat elérő nagyságrendű) fejlesztési célkitűzés megvalósítását 
teszik lehetővé tárgyéven belül, úgy a 2.) pontban jóváhagyott Közbeszerzési Terv módosítása szükséges. 
 

Végrehajtási határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szaniné Bakacsi Henrietta pü. csopvez. 
Beszámolás  határideje   szükség szerint 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

-  Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-  Dr. Tóth Tibor polgármester 
-  Dr. Jaksa Tibor aljegyző  
-  SzaninéBakacsi Henrietta Pénzügyi Csoportvezető 
-  Irattár  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1. melléklet               Csengele Község Önkormányzata 
          Képviselő-testülete 

…./2019. (III. ..)  Önk. határozatához 
 
 

Az önkormányzat Képviselő-testülete 
 

 
2019. évi  

 
KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 
 
 

 
Készítette: SzaninéBakacsi Henrietta 
   Pénzügyi irodavezető 
 
 
 
Jóváhagyta: Dr. Tóth Tibor 

jegyző 
 
 
Készült::            2019. …… 
 
Megőrzendő:     2022. december 31.-ig 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
ajánlatkérőként a Kbt. 42. § (1) bekezdése értelmében 2019. évre vonatkozóan az alábbi Közbeszerzési tervet alkotja. 
 
A Közbeszerzési terv tartalma: 
A tárgyévre tervezett közbeszerzések beszerzési tárgy fajtánként. 
 
 

 
A tervezett 2019. évi közbeszerzések 

 
 
 
 

 
Sor- 
szám 

 
Megnevezés 

 
Közbeszerzés tárgya 

 
Becsült érték ( E Ft) 

 

 
Kb.  eljárás jellege, típusa 

1. Külterületi utak felújítása, gépbeszerzés 
(070,078/36 hrsz.út) építési beruházás  120.813.095 

Kbt. harmadik rész 115. §  
szerinti nyílt 

2. „A” típusú tornaterem megépítése a 1281/2017. 
(VI.2) Korm. határozat alapján építési beruházás 348.880.632 

Kbt. harmadik rész 113. §  
szerinti nyílt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. függelék 
Csengele Község Önkormányzata  Képviselő-testülete.../2019. (XI. ..) Önk.  határozatához 

Csengele Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2019. évi közbeszerzési terve 

ÖSSZESÍTŐ 
 

  A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége1 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére2? 

 az eljárás megindításának, 
illetve a 

közbeszerzés3megvalósításána
k tervezett időpontja 

 szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

       

 II. Építési beruházás           

Külterületi utak felújítása, 
gépbeszerzés (070,078/36 
hrsz.út) 

 
 

Kbt. harmadik 
rész 

Kbt. harmadik rész 
115. §  

szerinti nyílt 
  nem 

„A” típusú tornaterem 
megépítése a 1281/2017. 
(VI.2) Korm. határozat 
alapján 

 

 
Kbt. harmadik 

rész 

Kbt. harmadik rész 
113. §  

szerinti nyílt 
  nem 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés           

       

IV. Építési koncesszió       

       

V. Szolgáltatási 
koncesszió       

 
1Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe 
tartozó közbeszerzésekre is. 
2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
3 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 



       

 


