
Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2013.(I.21.)önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

12/2003.(V.01.)ÖR. sz. rendelet módosításról 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól
 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53.§. (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szervezeti és működési rendjéről 

szóló12/2003.(V.01.)ÖR. sz. rendelet  (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint 

módosítja: 

1.§  Az SZMSZ 2.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(2) Az önkormányzat hivatalának megnevezése: 

  Cecei Közös Önkormányzati Hivatal 

  7013 Cece, Deák Ferenc u. 13. 

 

2.§  Az SZMSZ 3.§. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(6) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal üléstermében el kell helyezni az önkormányzat 

jelképeit és a Magyarország címerét. 

 

3.§. Az SZMSZ 10.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(5) A képviselő-testület összehívását a Fejér Megyei Kormányhivatal Vezetője, valamint 

népi kezdeményezés is indítványozhatja. A testületi ülést általában minden hónap 3. 

hetének szerdai napjára kell összehívni, melynek helyszíne a Cecei Közös Önkormányzati 

Hivatal nagyterme. 

 

4.§ Az SZMSZ 10.§. (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(8) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal 

meghívottaknak és a részvételi joggal jelenlevőknek olyan időpontban kell megküldeni, 

hogy azok azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. 

 

A helyben szokásos módon közzé kell tenni: a testületi ülések időpontját, helyét és a 

napirendjét, előadóját, valamint azt, hogy a napirendek anyagát - az adatvédelmi szabályok 

betartásával - meg lehet tekinteni a Cecei Közös Önkormányzati Hivatalban. A meghívó 

kifüggesztendő Cecei Közös Önkormányzati Hivatalban és a települési hirdetőtáblákon is, 

valamint meg kell jelentetni az önkormányzat hivatalos honlapján. 

 

5.§ Az SZMSZ 14.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület, valamely bizottság, a polgármester, a 

jegyző, valamely képviselő vagy a közös önkormányzati hivatal valamely köztisztviselője 

által előzetesen javasolt: 

 

6.§ Az SZMSZ 18.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 



(3) A testületi határozatokról a közös önkormányzati hivatal folyamatos nyilvántartást 

vezet. 

 

7.§ Az SZMSZ 23.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(2) A rendelet-tervezet előkészítése: 

 

- A képviselő-testület - a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészítésénél - 

elveket,  

  szempontokat állapíthat meg. 

- A tervezetet a közös önkormányzati hivatal tárgy szerint érintett köztisztviselői készítik 

el. Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság, 

ideiglenes bizottság, sőt külső szakértő is. Szakértő bevonására a jegyző tesz javaslatot. 

- A közös önkormányzati hivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a 

tervezet  

  bizottság, ideiglenes bizottság, illetőleg szakértő készíti el. 

 

8.§ Az SZMSZ 23.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(5) Az önkormányzati rendelet kihirdetése és közzététele: 

 

a) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni, mely a 

következő képen történik: 

A közös önkormányzati hivatalban, a könyvtárban jól látható helyen a rendelet egy-egy 

példányát el kell helyezni. A rendelet alkalmazása szempontjából érintett szervekhez egy 

példányt ugyancsak meg kell küldeni. 

 

9.§ Az SZMSZ 24.§. (3) bekezdése e.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

e) Közérdekű ügyekben kezdeményezheti a közös önkormányzati hivatal intézkedését, 

amelyre a hivatal érintett köztisztviselője 15 napon belül érdemi választ köteles adni. 

 

10.§ Az SZMSZ 25.§. (6) bekezdése e.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

e) Ellenőrzi feladatkörében a közös önkormányzati hivatal munkáját a képviselő-testületi 

döntések előkészítésében, illetve annak végrehajtásában. 

 

11.§ Az SZMSZ 27.§. (7) bekezdése e.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

(7) A közös önkormányzati hivatallal összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok: 

 

12.§ Az SZMSZ 29.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

 

(1) A polgármester jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 

jegyzőt nevez ki.  A kinevezés határozatlan időre szól. 

 

 

13.§ Az SZMSZ 29.§. (2) bekezdése f.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

f) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat az  



önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a közös önkormányzati hivatal 

munkájáról és az ügyintézésről. 

 

14.§ Az SZMSZ 29.§. (4) bekezdése hatályát veszti. 

 

15.§ Az SZMSZ 30.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 

A közös önkormányzati hivatal 

 

30.§ 

 

(1) A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – közös önkormányzati hivatal 

elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 

való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

(2) A közös önkormányzati hivatal előirányzatai feletti rendelkezési jogára tekintettel teljes 

jogkörű, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának 

végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet. A költségvetés 

határozza meg a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, 

működési, fenntartási költségeket. 

 

(3) A jegyző döntése szerint az érdemi ügyintézők kiadmányozási jogot kapnak. 

 

(4) A  közös önkormányzati hivatal részletes ügyrendjét, az ügyfélfogadás rendjét, idejét a 

közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési rendjében rögzíti. 

 

(5) A közös önkormányzati hivatal igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni és 

jelentést készíteni a képviselő-testületnek és az önkormányzat bizottságának. 

 

(6) A hivatali szervezet köztisztviselőjét a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti 

(magán) titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség - az 

adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseinek alapulvételével - kiterjed az ügyfél 

személyiségi jogainak a védelmére is. A titoktartási kötelezettség a köztisztviselői 

jogviszony megszűnése után is fennáll. A hivatali köztisztviselő minden olyan adatot, 

információt  és tényt köteles a jegyző tudomására hozni, amely az előbbi kötelezettségének 

teljesítését befolyásolja. 

 

16.§ Az SZMSZ 33.§. (3) bekezdése b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

b) A gyűlést a polgármester vezeti. Erre meg kell hívni a képviselőket, a jegyzőt, a közös 

önkormányzati hivatal köztisztviselőit. 

 

17.§ Az SZMSZ 33.§. (3) bekezdése b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

- a közös önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben, 

 

18.§ Az SZMSZ 36.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(1) Az önkormányzat gazdálkodásának feladatait a közös önkormányzati hivatal látja el. 

 



19.§ Az SZMSZ 36.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(2) Az önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények részben önállóan 

gazdálkodnak, a dologi kiadásokra biztosított pénzeszközeiket kizárólag csak a közös 

önkormányzati hivatal által meghatározott ütemben és mértékben használhatják fel. Az 

intézmény részére biztosított éves költségvetési keretet csak a képviselő-testület 

csökkentheti, illetve vonhatja el. Az intézmény a kötelező térítési díjon és a képviselő-

testület által kötelezően előírt bevételi összegen felüli bevételével szabadon rendelkezik, 

azt - alapfeladatainak sérelme nélkül - felhasználhatja dologi kiadásokra. 

 

20.§ Az SZMSZ 36.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(3) A közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat által működtetett intézmények 

vezetői a kisebb összegű készpénz kifizetéseiket a házipénztárban kezelt ellátmányból - a 

házipénztárban meghatározott szabályok szerint - teljesítik. 

 

21.§ Az SZMSZ I. számú mellékletének II. fejezet 7. e.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

e) A képviselő nyilvános vagyonnyilatkozatát a bizottság a közös önkormányzati hivatal 

jegyzői irodájában hozzáférhetővé teszi. 

 

22.§ Az SZMSZ 5. számú melléklete hatályát veszti. 

 

23.§ Az SZMSZ 1. számú függeléke hatályát veszti. 

 

 

24.§ A rendelet 2013. február 02-én lép hatályba. A rendelet helyben szokásos módon történő 

kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni. 

 

 

Varga Gábor      Albert Zsuzsanna 

polgármester     jegyzői feladatokat ellátó köztisztviselő

  

 

 

Záradék: 

A rendeletet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

Cece, 2013. január 21. 

 

 

                                                               Albert Zsuzsanna 

       jegyzői feladatokat ellátó köztisztviselő 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


