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Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete 

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti és működési 
szabályzatáról 

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. 
rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  

1. Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése és székhelye 

1. § 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dömös Község Önkormányzata. 

(2) Az önkormányzat székhelye: 2027 Dömös, Táncsics Mihály utca 2. 

(3) A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése, székhelye: Esztergomi Közös 
Önkormányzati Hivatal, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 

(4) Az önkormányzat hivatalos internetes honlapja: www.domos.hu 

(5) Az önkormányzat képviselő-testületének szervei: 
a) a polgármester, 
b) az állandó bizottságok, 
c) az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal, 
d) a jegyző, 
e) a társulás. 

(6) Az önkormányzat jelképei a címer, a zászló és a pecsét. Az önkormányzat címerét, zászlaját és 
azok használatának rendjét az 5/1994. (IX.12.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

2. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök 

2. § 

(1) Az önkormányzat alaptevékenységeinek megnevezését és kormányzati funkció kódjait az 1. 
melléklet tartalmazza. 

(2) Önként vállalt feladatokról a képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor dönt. 
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3. A képviselő-testület és alakuló ülése 

3. § 

(1) A képviselő-testület létszáma 7 fő. 

(2) A képviselők esküt tesznek. Az eskü szövegét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 1. melléklete tartalmazza. 

(3) Az alakuló ülésről távollévő képviselő a soron következő testületi ülésen tesz esküt. 

(4) A képviselő-testület az alakuló ülésen tagjai közül a polgármester javaslatára az alpolgármester 
választás lebonyolítására három tagú Szavazatszámláló Bizottságot választ. 

4. A képviselő-testület és a hatáskör átruházás 

4. § 

(1) A képviselő-testület feladat- és hatásköreit ülésein gyakorolja. 

(2) A képviselő-testület átruházott hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza. 

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésről az azt gyakorló szerv a képviselő-testület következő 
rendes ülésén, vagy a feladathoz rendelt határidő lejártát követő első rendes testületi ülésén köteles 
beszámolni. 

5. A képviselő-testület munkaterve 

5. § 

(1) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a tárgyidőszakot megelőző év december 
hónapban tartandó rendes képviselő-testületi ülésen éves munkatervet (a továbbiakban: munkaterv) 
fogad el. 

(2) A képviselő-testület munkáját a munkaterv alapján végzi. 

(3) A polgármester a munkaterv összeállításához javaslatot kér a 
a) képviselőktől, 
b) bizottságoktól, 
c) jegyzőtől. 

(4) A munkatervnek tartalmaznia kell: 
a) a képviselő-testület rendes üléseinek tervezett naptári időpontját és a napirendeket, 
b) a napirendi pontok előterjesztőit, 
c) a közmeghallgatás időpontját. 

6. A képviselő-testület ülései 

6. § 

(1) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés hivatalos helyszíne: Dömös Község Községháza 
díszterme. 
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(2) A képviselő-testület a munkatervben meghatározottak szerint tart rendes ülést. 

(3) A képviselő-testület évente legalább 10 alkalommal tart rendes ülést. A képviselő-testület rendes 
ülését minden hónap utolsó hetének keddjére, 17 órára kell ütemezni. 

(4) A képviselő-testület indokolt esetben a munkatervtől eltérő időpontban is összehívható. 

(5) A képviselő-testület a munkatervében szereplő üléseken kívül rendkívüli ülést is tarthat. 

7. Az ülés összehívása 

7. § 

(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a 
polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk 
esetén a korelnök hívja össze. 

(2) A meghívót elektronikus formátumban, ha erre nincs mód, nyomtatott formában kell elkészíteni. 

(3) A polgármester a munkaterv és a beérkezett előterjesztések alapján állítja össze az ülés 
napirendjének javaslatát. 

(4) A képviselő-testületi ülésre meg kell hívni: 
a) a képviselő-testület tagjait, 
b) a jegyzőt és az aljegyzőt, 
c) akit a polgármester, a jegyző, illetve az előterjesztő megjelölt. 

(5) A meghívóhoz - amely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a nyílt vagy zárt ülés jelölését, a 
javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők megjelölését - elektronikus formátumban mellékelni 
kell a napirendi pontok előterjesztéseit és a határozattervezetet. A (4) bekezdés c) pontjában 
megnevezett meghívottak részére kizárólag annak a napirendi pontnak az előterjesztését és 
határozattervezetét kell megküldeni, amelyben a meghívott érintett. 

(6) A meghívót és az előterjesztéseket úgy kell kiküldeni, hogy azt a képviselők és a tanácskozási 
joggal meghívottak a rendes ülést megelőző öt nappal megkapják. 

(7) A rendkívüli ülés összehívásának feltételeire a Mötv. 44. §-ának rendelkezései az irányadók. 

(8) Ha a képviselő-testület azonnali döntése szükséges, rendkívüli ülés összehívása történhet 
telefonon vagy személyesen, ebben az esetben az előterjesztés a helyszínen is kiosztható, illetve 
szóban is előterjeszthető. A határozati javaslatot abban az esetben is írásban kell benyújtani, 
amennyiben az előterjesztés szóbeli. 

(9) A képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról az ülést megelőző 5 nappal a polgármester 
tájékoztatja a község lakosságát a községháza épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 
és a honlapon történő megjelentetéssel. 

8. Az ülés nyilvánossága 

8. § 
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(1) Az ülés - figyelemmel a Mötv. zárt ülés elrendelésére vonatkozó 46. § (2) bekezdésére - nyilvános, 
azon bárki részt vehet és a polgármester, vagy a képviselő indítványára a polgármester engedélyével 
felszólalhat.  

(2) A polgármester esetenként három percben engedélyezheti a felszólalást. 

9. Az ülés tanácskozási rendje 

9. § 

(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a 
polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk 
esetén a korelnök vezeti. 

(2) Az ülést a polgármester nyitja meg, vezeti és zárja le. 

(3) A napirendi tervezetet a polgármester terjeszti elő. A napirend elfogadásáról a képviselő-testület 
vita nélkül dönt. 

(4) A képviselő-testület napirendjéhez előterjesztő lehet: 
a) a polgármester 
b) a képviselő 
c) a képviselő-testület bizottsága 
d) a jegyző. 

(5) Az ülésen nem tárgyalt napirendi pontok a következő ülés napirendjére kerülnek. 

10. Az ülés határozatképessége 

10. § 

(1) A képviselő-testület határozatképességére a Mötv. 47. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadók. 

(2) Amennyiben az ülés meghirdetett időpontját követő legalább húsz percen belül a 
határozatképességhez szükséges létszámú képviselő nem jelent meg, akkor az ülést a polgármester 
elnapolja és bejelenti az új ülés időpontját. Az elnapolt ülés napirendje tekintetében a 9. § (5) bekezdés 
rendelkezései az irányadók. 

(3) Amennyiben az ülés a napirend tárgyalása közben válik határozatképtelenné, abban az esetben a 
határozatképtelenség megállapításától számított legalább húsz perc elteltével a polgármester az ülést 
berekeszti. A berekesztett ülés napirendje tekintetében a 9. § (5) bekezdés rendelkezései az irányadók. 

(4) Amennyiben a meghirdetett időpontban a képviselő-testület határozatképességéhez szükséges 
számú képviselő megjelent, a polgármester megállapítja a testület határozatképességét, megnyitja az 
ülést és ismerteti a napirendi pontokat. 

(5) A polgármester a napirend elfogadása után szóban kiegészíti az előző rendes ülés óta eltelt 
időszakban tett fontosabb intézkedéseiről, az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a jelentősebb 
eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásbeli beszámolóját. A 
beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület dönt. 

11. A napirendek tárgyalása 
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11. § 

(1) A képviselő-testület az elfogadott napirendeket egyenként tárgyalja. A polgármester javasolhatja 
egyes napirendi pontok összevont tárgyalását, melyről a képviselő-testület vita nélkül dönt. 

(2) Az előterjesztő, illetőleg a hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke az írásos előterjesztéshez 
szóbeli kiegészítést tehet. Ezt követően a polgármester megnyitja a vitát, szólásra a polgármesternél 
lehet jelentkezni. 

(3) A képviselő, illetőleg az arra feljogosított személy a napirendi pont tárgyalása során legfeljebb két 
alkalommal, a második alkalommal legfeljebb három percben szólhat hozzá az előterjesztéshez. 
Módosító javaslat indokolására a képviselő egy alkalommal jogosult, legfeljebb két percben. Az 
időkorláttól és a felszólalás számának korlátozásától a polgármester eltérhet. 

(4) A polgármester vagy bármelyik képviselő javasolhatja a tárgyalt napirendi pont tárgyának 
elnapolását, a javasolt sorrend megváltoztatását, amelyről a képviselő-testület vita nélkül dönt. Az 
elnapolt napirendi pontot legkésőbb a következő munkaterv szerinti rendes testületi ülésen kell első 
napirendi pontként felvenni. 

(5) Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha a képviselő-testület által megállapított 
határidő mulasztás, vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető 
be. A sürgősségi indítványt legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig lehet előterjeszteni, 
melyet az előterjesztéskor meg is kell indokolni. 

(6) Ha a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, a polgármester a vitát lezárja és elrendeli a 
szavazást. 

12. Interpelláció, kérdés, ügyrendi javaslat 

12. § 

(1) A képviselő napirenden nem szereplő önkormányzati ügyben a testületi ülésen interpellációt 
intézhet a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez. Az interpellációt a 
polgármesterhez írásban kell benyújtani, legkésőbb a testületi ülés előtti nap 12.00 óráig. 

(2) Az interpellációk megtárgyalására a napirend végén, nyílt ülés keretében kerül sor. Az előzetesen 
írásban benyújtott interpellációra adott szóbeli válaszra három perc áll rendelkezésre, vagy írásban 
tizenöt napon belül kell válaszolni. Az írásbeli választ minden képviselőnek meg kell küldeni. 

(3) A képviselő-testület az interpellációra adott szóbeli válasz elfogadásáról vita nélkül dönt. Írásbeli 
válasz esetén a döntésre - a szóbeli válaszra vonatkozó szabályok alkalmazásával - a következő 
testületi ülésen kerül sor. 

(4) A képviselő az interpellációkat követően napirenden nem szereplő önkormányzati ügyben kérdést 
intézhet a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez és a jegyzőhöz. A 
kérdésre, valamint a szóbeli válaszra két-két perc áll rendelkezésre. A kérdésre tizenöt napon belül 
írásban is adható válasz. 

(5) Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc időtartamban az ülés során bármikor tehető, amely az ülés 
vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő döntést igénylő 
eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. Az ügyrendi javaslatról a képviselő-testület vita nélkül dönt. 
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13. A tanácskozás rendjének biztosítása 

13. § 

(1) A tanácskozás rendjének biztosítása a polgármester kizárólagos feladata. 

(2) A polgármester 
a) figyelmezteti a felszólalót, amennyiben az a megengedett időkeretet túllépi, vagy eltér a 

tárgytól; 
b)  rendreutasítja azt a felszólalót, aki a képviselő-testület tekintélyét, valamely képviselő 

személyét vagy más személyt sértő kifejezést használ, illetőleg a szabályzatnak a tanácskozás 
rendjére vagy a szavazásra vonatkozó szabályait megszegi; 

c) megvonja a szót, amennyiben az a) és b) pontban nevezett intézkedései nem vezetnek 
eredményre; 

d) ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi a rendbontót, a képviselő és a 
tanácskozási joggal meghívott személy kivételével; 

e) az ülést legfeljebb harminc perces időtartamra megszakítja, ha olyan rendzavarás történik, 
amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi; 

f) az ülést elnapolja, ha az e) pont szerinti intézkedés nem vezetett eredményre. 

(3) A polgármesternek a (2) bekezdésben meghatározott intézkedéseivel kapcsolatban vita nem 
nyitható. 

14. A szavazás rendje 

14. § 

(1) A képviselő-testület az előterjesztésről nyílt, név szerinti, vagy titkos szavazással dönt. 

(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.  

(3) A képviselő-testület határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 

(4) Minősített szavazattöbbség szükséges a Mötv. 42. § 1., 2., 5., 6., 7., 16., pontjaiban, illetve az 50. 
§-ban szabályozottakon felül: 
a) helyi népszavazás kiírásához, 
b) önkormányzati tulajdonban lévő értékhatártól függetlenül ingatlanvagyon elidegenítéséhez. 

(5) A polgármester először a benyújtott módosító javaslatokat teszi fel szavazásra, majd az elfogadott 
módosításokkal kiegészített eredeti javaslatot. 

(6) Ha a módosító javaslattal az előterjesztő egyetért, arról külön szavazást nem kell tartani. 

(7) A szavazás számszerű eredményének megállapítását követően a polgármester ismerteti a döntést. 

(8) Amennyiben - az ülésen - az adott napirend tekintetében a szavazás eredménye vitássá válik, a 
jegyző indítványozhatja a polgármester felé a határozati javaslat feletti ismételt szavazást. Az ismételt 
szavazásra - okának felmerülését követően - haladéktalanul kerül sor. 

(9) A szavazás eredménye abban az esetben válhat vitássá, amennyiben: 
a)  nem volt egyértelmű, vagy világos a határozati javaslat tartalma, 
b) az elfogadott határozat elemei ellentmondásosak, vagy hiányosak, 
c) a szavazatok száma, legitimitása vitatott. 
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15. Név szerinti szavazás, titkos szavazás 

15. § 

(1) Név szerinti szavazás elrendeléséről ügyrendi javaslatra - a Mötv. 48. § (3) bekezdésében 
maghatározott esetben - a képviselő-testület vita nélkül dönt. 

(2) A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben szólítja a képviselőket, akik nevük 
elhangzásakor - "igen", "nem", tartózkodom" nyilatkozattal - szavaznak. 

(3) A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás 
eredményét - a névsorral együtt - átadja a polgármesternek. Az eredményt tartalmazó jegyzéket a 
polgármester és a jegyző aláírásával hitelesíti. 

(4) Nem lehet név szerinti szavazást tartani a Mötv. 48. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben. 

(5) A képviselő-testület a Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben tarthat titkos 
szavazást, amelyről a képviselő-testület vita nélkül dönt. 

(6) A titkos szavazást három tagú, a képviselő-testület tagjaiból álló Szavazatszámláló Bizottság 
megválasztásával kell lebonyolítani. 

(7) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével 
történik, lebonyolításáról és az eredmény megállapításáról a Szavazatszámláló Bizottság 
gondoskodik. A Szavazatszámláló Bizottság a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjai írnak alá. 

(8) A szavazás eredményéről a Szavazatszámláló Bizottság elnöke jelentést tesz a képviselő-
testületnek. 

16. A képviselő-testület döntései 

16. § 

(1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: 
a) a polgármester 
b) a képviselő 
c) a képviselő-testület bizottsága 
d) a jegyző. 

(2) A rendeletek szakmai előkészítését a jegyző végzi, aki szükség esetén gondoskodik a tervezetek 
bizottsági véleményeztetéséről és az észrevételek, módosító indítványok feldolgozásáról, szükség 
esetén az érintett társszervekkel történő koordinációról. 

(3) Módosító indítványt a polgármesterhez lehet benyújtani írásban, legkésőbb az ülést megelőző 
munkanapon 12.00 óráig, a módosító javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

(4) A képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése: Dömös Község Önkormányzata Képviselő-
testületének .../...(a rendelet sorszáma arab számmal/a rendelet kihirdetésének éve arab számmal), 
valamint a kihirdetés dátuma (a rendelet kihirdetésének hónapja római számmal és napja arab 
számmal) önkormányzati rendelete, majd a rendelet címe. 
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(5) A rendeletet a községháza hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni. A rendeletek 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét a kihirdetést követő egy héten belül meg kell jelentetni az 
önkormányzat hivatalos honlapján. 

(6) Az önkormányzati rendeletek nyilvántartása, hozzáférhetőségük biztosítása a jegyző feladata. 

17. § 

(1) A képviselő-testület a feladat és hatáskörébe tartozó - jogszabályalkotást nem igénylő - ügyekben 
határozattal dönt. 

(2) Módosító indítványt az ülésen szóban és írásban is elő lehet terjeszteni 

(3) A képviselő-testület által hozott határozatok jelölése: Dömös Község Önkormányzata Képviselő-
testületének .../...(a határozat sorszáma arab számmal/éve arab számmal), valamint a határozathozatal 
dátuma (a hónap római számmal, a nap arab számmal) Kt. (Képviselő-testületi) határozata, majd a 
határozat címe. A határozatban meg kell jelölni a végrehajtás idejét és felelősét. 

(4) A jegyző a határozatokról betűrendes nyilvántartást vezet, a határozatokba történő betekintés 
rendjét - a jogszabályi előírások keretein belül - a jegyző határozza meg. 

(5) A hozott határozatokról jegyzőkönyvi kivonat készül, melynek hitelességét a polgármester és a 
jegyző igazolja. 

(6) Számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a képviselő-testület: 
a) ügyrendi kérdésekben, 
b) képviselői interpellációra adott válaszok esetében, 
c) név szerinti szavazás elrendelése esetében, 
d) titkos szavazás elrendelése esetében. 

18. § 

(1) A képviselő-testület üléséről hangfelvétel és írásos jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv 
elkészítéséről, megőrzéséről a jegyző gondoskodik. 

(2) A jegyzőkönyv három példányban készül, amelyből 
a) az első példányt meg kell küldeni a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnak, 
b) a második példányt évente be kell köttetni, 
c) a harmadik példányt a könyvtárban kell elhelyezni. 

(3) A jegyzőkönyv megtekinthető az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi 
Kirendeltségén, valamint Dömös Község hivatalos honlapján.  

(4) A testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmára és készítésének szabályaira a Mötv. 52. §-ban 
foglaltakat kell alkalmazni. 

(5) A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell: 
a) a meghívót, 
b) az írásos előterjesztést, rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt, 
c) a jelenléti ívet, 
d) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet és jelentést, 
e) a név szerinti szavazásról készült hitelesített névsort, 
f) az elfogadott önkormányzati rendelet hiteles szövegét. 



9 

(6) A zárt ülésről külön kétpéldányos jegyzőkönyv készül, amelybe a jegyző által készített titokköri 
jegyzékben meghatározott személyek jogosultak betekinteni. 

(7) A jegyzőkönyv nyilvános, bárki számára megtekinthető a (3) bekezdésben meghatározottak 
szerint. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének 
lehetőségét zárt ülés esetén is biztosítani kell, amelynek biztosításáért önkormányzati ügyekben a 
polgármester, államigazgatási ügyekben a jegyző felel. 

17. Helyi népszavazás 

19. § 

Helyi népszavazást a választópolgárok 25%-a kezdeményezhet. 

18. Közmeghallgatás 

20. § 

(1) A közmeghallgatás időpontjáról a képviselő-testület munkatervében rendelkezik. 
Közmeghallgatás összehívása előtt a polgármester tájékoztatást tesz közzé a közmeghallgatás 
időpontja előtt legalább 5 nappal: 
a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel, 
b) elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel. 

(2) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, arról jegyzőkönyv készül, amelyre a nyilvános 
képviselő-testületi ülés szabályai irányadók. 

(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat a közmeghallgatáson nem válaszolható meg, a meg 
nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester kivizsgálja. 

19. Önkormányzati képviselő 

21. § 

(1) Az önkormányzati képviselő a Mötv. 32. § (2) bekezdésében meghatározott jogain és 
kötelezettségein túl köteles: 
a) előzetesen írásban vagy szóban bejelenteni, ha a képviselő-testület vagy a bizottság ülésén a 

megjelenésben akadályoztatva van, 
b) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók 

bizalmára, 
c) a képviselői munkája során tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint 

magántitkot megőrizni. 

(2) A képviselőt külön önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű tiszteletdíj illeti meg. 

(3) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az 
alábbiak szerint határozza meg: 
a) az önkormányzati képviselő a testületi ülésre köteles pontosan megjelenni, 
b) a testületi ülésen való megjelenése, ruházata, viselkedése legyen kulturált, önkormányzati 

képviselőhöz méltó, 
c) az önkormányzati képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot 

áttekinteni, 



10 

d) a jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott hozzászólási jogot szabályszerűen 
gyakorolni. 

(4) A képviselő-testület a személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a képviselő 
megállapított tiszteletdíját 5%-kal, egy havi időtartamra csökkentheti. 

20. A polgármester 

22. § 

(1) A polgármester tisztségét főállásban látja el. 

(2) A polgármester 
a) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű nyilvánosságát, 
b) segíti az önkormányzati képviselők, bizottságok munkáját, 
c) együttműködik a társadalmi szervezetekkel. 

21. Az alpolgármester 

23. § 

(1) A képviselő-testület alakuló ülésén a 15. § (6)–(8) bekezdésben meghatározott eljárásrend szerint 
alpolgármestert választ. 

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.  

(3) A polgármester határozza meg az alpolgármester feladatait. 

22. A jegyző 

24. § 

(1) Amennyiben a jegyző úgy ítéli meg, hogy az önkormányzat döntése, működése jogszabályt sért, 
észrevételét 
a) a jegyzőkönyvhöz csatolja, vagy 
b) az ülésen a jegyzőkönyvbe mondhatja. 

(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a 
helyettesítési feladatokat a kirendeltség-vezető látja el. 

23. Bizottságok 

25. § 

(1) A képviselő-testület állandó bizottságai, tagjainak száma: 
a) Kulturális és Szociális Bizottság 3 fő önkormányzati képviselő, 
b) Vagyonnyilatkozati Bizottság 3 fő önkormányzati képviselő. 

(2) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnököt - távollétében - az 
elnökhelyettes helyettesíti. 

(3) A képviselő egyidejűleg több állandó bizottságnak lehet a tagja. 
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(4) A bizottság ülését össze kell hívni ha azt a polgármester, a jegyző vagy a bizottság valamely tagja 
indítványozza. 

(5) A bizottsági ülésről a 18. § szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság 
elnöke és a bizottság egy tagja írja alá. 

(6) A bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörben határozattal dönt. 

(7) A bizottság működésére - figyelemmel a Mötv. 57-61. §-ban foglaltakra - e rendeletnek a 
képviselő-testület működésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(8) A bizottságok adminisztratív feladatainak ellátását a jegyző által kijelölt szakreferens végzi, akit 
a bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni. 

24. Záró rendelkezések 

26. § 

(1) Hatályát veszti a Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013 (11.15) 
önkormányzati rendelete Dömös Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013 (XI.15..). 

(2) Hatályát veszti a a Dömös Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
20/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet  

(3) Hatályát veszti a Dömös Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
20/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2016. (V.31.) önkormányzati 
rendelet. 

(4) Hatályát veszti a Dömös Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
20/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2021. (XI.15.) önkormányzati 
rendelet 

(5) Hatályát veszti a Dömös Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
20/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2021. (X. 27.) önkormányzati 
rendelet. 

27. § 

Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba. 
 
 
 

Herman Jenőné          Schottner Norbert 
 polgármester        jegyző 
 

 
A rendeletet kihirdettem: Dömös, 2022. február 23. 
             Schottner Norbert 
           jegyző 
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1. melléklet a 6/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

Feladatkörök 

011120 Kormányzati igazgatási tevékenység 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016030 Állampolgársági ügyek 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

031060 Bűnmegelőzés 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

041140 Területfejlesztés igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú 
kölcsönző részére) 

041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 

045120 Út, autópálya építése 

045130 Híd, alagút építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása 

045230 Komp- és révközlekedés 

045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása 

045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása 

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 

064010 Közvilágítás 
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066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét 
segítő programok, támogatások 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

082030 Művészeti tevékenységek ( kivéve: színház) 
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2. melléklet a 6/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez 

A képviselő-testület által átruházott feladat- és hatáskörök 

1. A polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök 

1.1. az önkormányzat nevében nettó 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, vállalhat 
kötelezettséget, ennél magasabb értékű szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi 
döntést követően jogosult. 

1.2. dönt bármely testületi döntés pénzügyi-gazdasági kihatásainak végrehajtásáról. 

1.3. aláírja a Dömös Község Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú 
hasznosításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatósági szerződést jóváhagyó 
záradékot 

1.4. dönt a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezések és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 13/2016. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet 3. § (2) bekezdésében hatáskörébe utalt házszám megállapításról 

1.5. Átruházott hatáskörben: 

1.5.1. dönt az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tekintetében a tulajdonosi hozzájárulás 
iránti kérelmekről 

1.5.2. dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt ügyekben 

1.5.3. dönt a településkép véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési 
eljárásokban 

2. A jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök 

2.1. eljár a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 3. § 
(2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 
15. § (1) bekezdésében, 29. § (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) 
bekezdésében, 36. § (1) és (3)-(4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ában, 42. § (3) 
bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében és a 43. § (1) bekezdésében meghatározott 
közútkezelői hatáskörben 

2.2. dönt a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezések és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 13/2016. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet 6. § (2) bekezdésében hatáskörébe utalt közigazgatási bírság kiszabásáról 

3. A Kulturális és Szociális Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök 

3.1. dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkező pályázatok elbírálásáról 

3.2. dönt a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben hatáskörébe utalt kérelmek elbírálásáról, valamint a rendelet 11. §-a szerinti köztemetés 
elrendeléséről, a 12. §-a szerinti iskolakezdési támogatás megállapításáról és a 13. §-a szerinti 
időskorúak támogatása megállapításáról 
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3.3. megszervezi a helyi kulturális eseményeket, részt vesz azok lebonyolításában 

4. A Vagyonnyilatkozati Bizottság feladatai 

4.1. foglalkozik a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával, kezelésével és őrzésével 

4.2. az önkormányzati képviselők összeférhetetlensége, illetőleg méltatlansága ügyében benyújtott 
kezdeményezések kezelése 

4.3. átveszi, kezeli a 30 napon belül nem megszüntethető összeférhetetlenség esetén az 
önkormányzati képviselő lemondó nyilatkozatát
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