
 

ROMÁNIA 

KOLOZS MEGYE 

BÁCS KÖZSÉG  

HELYI TANÁCSA 

 

2021.09.30-i  

65. számú HATÁROZAT 

a Kolozs megyei, Bács Község Helyi Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzata 

jóváhagyásáról 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Figyelembe véve Bács község polgármestere által előterjesztett, Bács község 

Alapszabálya jóváhagyásáról szóló 8022/21.09.2021 számú határozattervezetet; Bács község 

polgármestere, 8021/21.09.2021 számú indoklását; 

A területi közigazgatási egység alapszabálya (tájékoztató) mintájának illetve a helyi 

tanács szervezeti és működési szabályzata (tájékoztató) mintájának jóváhagyására vonatkozó 

2021. évi 25. számú Rendelet 2. cikkelye; a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 

57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 129. cikkelyének (1). bekezdésének a) része, (3) 

bekezdésének a) része illetve 133-140 cikkelyei szerint; 

A Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány 

Rendelet 196. cikkelyének 1. bekezdésének, a) része alapján: 

 

HATÁROZATOT HOZ 

1. Cikkely Jóváhagyja a Kolozs megyei Bács község Helyi Tanácsa szervezeti és 

működési szabályzatát, a jelen határozathoz tartozó Melléklet szerint. 

2. Cikkely A jelen Szabályzat hatályba lépésének időpontjában a 2012. évi 32. számú 

Helyi Tanácsi Határozat hatályát veszti. 

3. Cikkely Jelen Határozat előírásainak véghezvitelével Bács község polgármesterét 

bízza meg. 



 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17   

Leadott szavazatok 15 

Igen szavazat 15     

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

COSTAN TEODOR-DĂNUȚ   PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás]  



2021.09.30-i 65. számú Helyi Tanácsi Határozat Melléklete 

 

Kolozs megye, Bács község Helyi Tanácsának 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1. CIKKELY 

A szabályzat tárgya 

(1) Bács Község Helyi Tanácsának jelen szervezeti és működési szabályzatának tárgya az 

önkormányzati képviselői mandátumok gyakorlásának feltételeit, a megbízásuk alapján rájuk 

háruló jogokat, kötelezettségeket és felelősségeket határozza meg.  

(2) Az önkormányzati képviselőket (helyi tanácsosok) Bács Község választó polgárai 

választják meg, általános, egyenlő, direkt, titkos és szabad választással, a helyi közigazgatási 

hatóságok megválasztására vonatkozó törvény szerint. 

(3) Az önkormányzati képviselők részvétele a helyi önkormányzat tevékenységében 

nyilvános és legitim jellegű, összhangban van Bács Község lakóinak általános érdekeivel. 

2. CIKKELY 

Általános meghatározások 

A jelen szervezeti és működési szabályzat értelmében, az alábbi fogalmak és kifejezések 

jelentése: 

a) helyi választottak – Bács Község polgármestere, alpolgármestere, helyi tanácsosok; 

b) a polgármester szakapparátusa – valamennyi működő osztály, jogi személyiség nélkül, a 

területi közigazgatási egység/alegység szintjén, illetve a területi közigazgatási 

egység/alegység főtitkára; a polgármester, szamélyes tanácsosai vagy kabinetjének 

személyzete, az alpolgármester, a közigazgatási ügyintéző nem tartoznak a szakapparátushoz; 

c) közösségi fejlesztő egyesületek – jogi személyiséggel rendelkező együttműködő 

szervezetek, magánjogi és közügyi, a törvény szerint Bács Község által létrehozott struktúrák, 

egyes területi vagy létrehozására, vagy közszolgáltatások közös ellátására hivatottak;  



d) tanácskozó hatóság (tanácskozási jogkör)– Bács Község Helyi Tanácsa (Önkormányzata), 

e) végrehajtó hatóság – Bács Község polgármestere 

f) helyi közösség – Bács községben állandó lakóhellyel rendelkező valamennyi természetes 

személy; 

g) határozatképesség – a helyi tanács (képviselő-testület) érvényes üléséhez, a törvényben 

előírt minimális létszám; 

h) határozat – Bács község Helyi Tanácsa által elfogadott közigazgatási ügy; 

i) többség – egy közigazgatási ügy elfogadásához szükséges, egy testület tagjai által tett, a 

törvény szerint meghatározott szavazatok száma; 

j) abszolút többség – a többit számban egymagában felülmúló, a helyi tanács valamennyi, a 

hivatalban működő tagjának a felét meghaladó többség (50% -osnál nagyobb többség)(a 

szavazatok több mint felének megszerzése); az abszolút többség kiszámolását a jelen 

szabályzat 11. melléklete szerint végzik; 

k) minősített többség - az első természetes szám, amely magasabb, mint a törvényben vagy 

rendeletben meghatározott frakció/százalékos önkormányzati tagokra történő alkalmazásából 

adódó számérték 

l) egyszerű többség – egy helyi tanácsi ülésen jelenlévő tagok felét meghaladó többség (első 

természetes szám), a határozatképesség teljesítésének feltételével; 

m) szervezeti felépítés (organigrama) – grafikusan ábrázolt egységes szerkezet (diagramm), 

valamennyi humán erőforrás hatósági vagy közintézményi szintű, rendszerezett és 

koncentrált szerkezeti és szervezési módja, az alá-/fölérendeltségi, illetve együttműködési 

hierarchikus viszonyok részleteit sematikusan megjelenítve;  

n) Bács Község polgármesteri hivatala – állandó tevékenységgel, jogi személyiséggel nem 

rendelkező és eljárási képesség nélküli funkcionális struktúra, amely végrehajtja a tanácskozó 

hatóság határozatait és a végrehajtó hatóság rendelkezéseit, megoldva a helyi közösség 

aktuális problémáit, amely a következőkből áll: polgármester, alpolgármester, állami 

ügyintéző, polgármester tanácsosai vagy kabinetjéhez, vagy a polgármester 

szakapparátusához tartozó személyek; 

o) főtitkár – Bács Község főtitkára 

  



II. FEJEZET 

A Helyi Tanács Megalakulása 

3. CIKKELY 

Bács Község helyi tanácsának felépítése 

(1) Bács Község Helyi Tanácsa 17 helyi tanácsosból (képviselőből) áll a törvény szerint. 

(2) Bács Község Helyi Tanácsának székhelye, Kolozs megye, Bács község, Nufarului sétány 

1 szám 

4. CIKKELY 

A Helyi Tanács Megalakulása 

(1) Bács Község helyi tanácsa (képviselő-testülete), a helyi közigazgatási hatóságok 

választását követő, legfeljebb 60 napon belül, megalakul. A helyi tanács megalakulása előtt, a 

megválasztott helyi tisztviselők mandátuma, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 

Közigazgatási törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány rendelet 114. 

cikkelyében előírt feltételekkel érvényesíthető.  

(2) A helyi tisztviselői mandátumok érvényesítését követően megtartják az alakuló ülést, 

amelyen a helyi tanácsosok eskütétele történik. 

5. CIKKELY 

A helyi tisztviselői mandátumok érvényesítése és az eskütétel 

(1) A megválasztott helyi tisztviselők vagy helyettesek mandátumát, utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel a Közigazgatási törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi 

Kormány rendelet 114 - 117. cikkelyeinek illetve 119., 121. cikkelyeinek előírásai szerint  

érvényesíti 

(2) A helyi tanácsosok a helyi tanács alakuló ülésein vagy az üléseken tesznek esküt. 

 

  



6. CIKKELY 

Helyi tanács megalakulásának bejelentése 

(1) A helyi tanács hivatalosan megalakulnak tekinthető, amennyiben a beiktatott helyi 

tanácsosok nagy része, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási 

Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 112. cikkelye 

szerint meghatározott helyi tanács tagok létszámának több mint a fele, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. 

számú Sürgősségi Kormány Rendelet 116. cikkelyének (5) – (7) bekezdéseinek feltételei 

szerint letette az esküt.  

(2) A helyi tanács megalakulásának időpontja az első alakuló ülés, illetve esettől függően a 

második ülés időpontja. 

(3) A helyi tanács megalakulásának időpontjától számított 3 napon belül, a (2) bekezdés 

feltételei szerint, a prefektus a helyi tanács felállításának jogi feltételeinek teljesítéséről szóló 

rendeletet ad ki, amelyet megküld a főtitkárnak és közzéteszik. 

(4) Abban az esetben, ha a helyi tanács az (1) bekezdés feltételei szerint hivatalosan nem 

alakult meg, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási 

Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 116. cikkelyének 

(6) bekezdésében előírt határidő beteljesedésétől számított 3 napon belül, a prefektus a helyi 

tanács felállításának jogi feltételeinek nem teljesítéséről szóló rendeletet ad ki, amelyben 

közli a nem teljesítés okait. 

(5) A (3), illetve (4) bekezdésben előírt prefektusi rendelet, előírja, azokat a helyzeteket, 

amelyekben szükség esetén a póttagok mandátumát érvényesíteni kell. A prefektus rendeletét, 

amely a póttagok mandátumának érvényesítéséhez szükséges feltételeket tartalmazza, a 

jelölteket és a területi közigazgatási egység/alegység főtitkárát javasló politikai pártok és 

nemzeti kisebbségek szervezeteinek rendezett választásokat tartó, kerületi bíróságra küldik. 

  



7. CIKKELY 

Részleges választások megszervezése 

 (1) Amennyiben a helyi tanács, az 6. cikkely feltételei szerint nem alakult meg, kiegészítő 

részleges választásokat tartanak, a törvény feltételei szerint, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi 

Kormány Rendelet 116. cikkelyének (10) bekezdése szerint a helyi tanácsosok szabadnak 

nyilvánított helyeire. 

(2) Az (1) bekezdésben említett választásokat, a 6. cikkely (4) bekezdésében említett 

prefektusi rendelet kiadásától számított 90 napon belül megszervezik, a helyi közigazgatási 

hatóságok választásáról szóló törvény szerint. A választások időpontját a Kormány határozza 

meg, a prefektus kérése alapján, a helyi választások szervezésének feladatát ellátó hatóságok 

javaslatára. 

8. CIKKELY 

A helyi tanács alakuló ülésén a póttagok mandátumának érvényesítése 

(1) A póttagok mandátumát a választó kerületi bíróság érvényesíti, nem vitatott eljárásban, a 

tanácsteremben tett lezárás útján, a kérelemszabályozási eljárás nélkül az 55. cikkely 

feltételei szerint, a helyi tanácsos mandátumának megszűnését követő 10 napon belül. A 

póttagok mandátumának érvényesítése az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 

Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 

114. cikkelyének (2) bekezdésének és 120. cikkelyének (1) bekezdésének d) része, (2) 

bekezdésének és (3) bekezdésének feltételei szerint jön létre. A póttagok kötelesek a 

főtitkárnak elküldeni az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási 

Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 114. cikkelyének 

(2) bekezdésének a) – d) részeiben  előírt feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumokat, 

5 nappal, az előírt 10 napos határidő előtt. Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 

Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 

114. cikkelyének (4) – (7) bekezdéseinek előírásai szerint alkalmazható. 

  



(2) Az a helyi tanácsos akinek a mandátumát a helyi tanács mandátumának ideje alatt 

érvényesítették, a főtitkár által küldött, a mandátumának érvényesítéséről szóló értesítés 

átvételétől számított 15 napon belül, a helyi tanács előtt leteszi az esküt. 

(3) Az a választott helyi tanácsos akinek a mandátumát az illetékes bíróság első fokon 

érvénytelenítette, de a bírósági határozattal érvényesítették, a bírósági határozat átvételétől 

számított 15 napon belül, a helyi tanács előtt leteszi az esküt. 

(4) A helyi tanács összehívása, a 22. cikkely (1) bekezdése szerint történik esettől függően a 

(2) vagy (3) bekezdésben előírt határidő betartásával. 

(5) Az a helyi tanácsos akinek a mandátumát a (2) vagy (3) bekezdés feltételei szerint 

érvényesítették, aki a 15 napos határidőn belül, nem teszi le az esküt vagy aki elutasítja az 

eskütételt, törvényesen lemondottnak tekinthető, kivéve, ha ez az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi 

Kormány Rendelet 116. cikkelyének (8) bekezdésében meghatározott helyzetek egyikében 

található. 

(6) Abban az esetben, amikor a (2) vagy (3) bekezdés feltételei szerint érvényesített 

mandátummal rendelkező helyi tanácsos, ezen bekezdések által előírt 15 napos időszak alatt  

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 

2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 116. cikkelyének (8) bekezdésében 

említett helyzetek egyikébe kerül, az eskütétel határideje ezen eset megszűnéséig 

meghosszabítható. 

  



III. FEJEZET 

A helyi tanács szervezete 

1. RÉSZ 

Az Üléselnök 

9. CIKKELY 

Az Üléselnök 

(1) A helyi tanács jogi megalakulásának bejelentése után, a hivatalban lévő helyi tanácsosok 

többségének nyílt szavazásával elfogadott határozat alapján, tagjai közül, .........4 időn belül, 3 

hónapos időszakra üléselnököt választanak, aki a tanácsi üléseket vezeti és ez által elfogadott 

határozatokat aláírja. Az üléselnököt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 

Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 5. 

cikkelyének ee) részében előírtak szerint egyszerű többségi nyílt szavazattal választják meg. 

4 Azt a határidőt írjuk be, amelyet a megalakult helyi tanács határozata által állapítanak meg.  

(2) Az üléselnök megválasztása, a helyi tanács alakuló ülésének ceremóniájának keretén belül 

a tanács megalakulásának kijelentését követően történik. 

(3) Az üléselnök mandátumának időtartama 3 hónap 5 

5 Az üléselnök mandátumának időtartamához, a helyi tanács döntésétől függően, egy 

hónaptól három hónapig terjedő időtartamot kell beírni. 

(4) Az (1) bekezdés feltételei szerint megválsztott helyi tanácsos állásából lecserélhető, a 

hivatalban lévő helyi tanácsosok kezdeményezésére, legkevesebb harmadának a szavazatával.  

(5) Abban az esetben, amikor az üléselnök hiányzik, a helyi tanácsosok javaslatára egyszerű 

többségi szavazattal elfogadott határozat alapján, maguk közül üléselnököt választanak, aki 

átveszi az ülés vezetését. Ezen az ülésen, a jelen szabályzat által előírt, üléselnöki feladatokat 

gyakorolja. 

  



10. CIKKELY 

Az üléselnök feladatai 

Az üléselnök a következő fő feladatokat látja el: 

a) a helyi tanács üléseit vezeti; 

b) a határozattervezeteket a tanácsosokkal megszavaztatja, a szavazatok számlálását biztosítja 

és a község titkárának a segítségével az ülés jegyzőkönyvben a szavazati eredményt közli, az 

igen, az ellen és a tartózkodások pontos megadásával; 

c) az ülés jegyzőkönyvet aláírja; 

d) gondoskodik az ülések rendjének és szabályainak betartásáról; 

e) bármely, a tanács hatáskörébe tartozó, bekerülő problémát, a helyi tanácsosok szavazatára 

benyújtja. 

f) amennyiben szükséges, használja a 80. cikkely (1) bekezdésében előírt szankciókat vagy 

javaslatot tesz, hasonló szankciók bevezetésére; 

g) aláírja az ülésen tárgyalt dokumentumok számozásáról és lezárásról készült 

jegyzőkönyvet; 

h) az ülés elnök egyéb, a törvény szerint előírt, a helyi tanács szervezeti és működési 

szabályzatában előírt vagy a helyi tanács által adott megbízásokat, feladatokat teljesít. 

 

  



2. RÉSZ 

A területi közigazgatási egység/alegység Alpolgármestere/Alpolgármesterei 

11. CIKKELY 

Az alpolgármester szerepe, kinevezése és lemondása 

(1) Az alpolgármester a polgármester alárendeltje, a törvényben előírt helyzetekben, 

törvényes helyettese, a polgármester nevében gyakorolja a hozzá tartozó feladatokat. A 

polgármester, feladatainak egy részét, átruházhatja az alpolgármesterre. 

(2) A helyi tanács, tagjai közül választja az alpolgármestert, a választás titkos szavazással 

történik, a polgármester vagy a helyi tanácsosok javaslatára.  

(3) A szavazás szavazólap alapján történik. Az alpolgármester megválasztása, helyi tanácsi 

határozattal történik. 

(4) Amennyiben két alpolgármestert választanak, az abszolút többség szavazatát elnyert 

jelölteket választották. Ebben az esetben a helyi tanács, határozattal jelöli ki, hogy a két 

megválasztott alpolgármester közül melyik gyakorolja elsőként, a polgármester jogszerű 

helyettesítését. 

(5) Az alpolgármester állásából való felmentését, a helyi tanács teheti a hivatalban lévő 

tanácsadók kétharmados többségi szavazatával elfogadott határozat alapján, a polgármester 

javaslatára vagy a hivatalban lévő helyi tanácsosok egyharmados javaslatára. Az 

alpolgármester állásából való felmentését, a helyi tanács mandátumának utolsó 6 hónapjában 

nem lehet megtenni. 

(6) Az alpolgármesteri állással kapcsolatos választási vagy leváltási határozatok 

mérlegelésében és elfogadásában az alpolgármesteri állásra jelölt tanásos valamint maga az 

alpolgármester, akinek a lecserélését kérik, részt vesz és szavaz. 

(7) A megbizatás gyakorlása során, az alpolgármester a helyi tanácsosi tisztségét megtartja a 

tanácsosi juttatás igénybevétele nélkül, a közjogi méltóságok, köztisztviselői funkciók 

gyakorlása során és üzleti területen, a korrupció megelőzésére és szankcionálására, az 

átláthatóság biztsítására hozott intézkedésekről szóló,  az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel a 2003. évi 161. Törvény I. könyvének IV. címében említett, az 

alpolgármesteri állásra vonatkozó konkrét összeférhetetlenségek alkalmazandók. 



(8) Az alpolgármester mandátumának ideje, a helyi tanács mandátumának idejével 

megegyező. Abban az esetben, ha a helyi tanács mandátuma, a 4 éves lejárati idő előtt 

megszűnik, azzal együtt jogilag, egyéb formalitás nélkül, az alpolgármester mandátuma is 

megszűnik. 

(9) A községek, városok, municípiumok és Bukarest főváros kerületeinek alpolgármesterei, 

az alpolgármesteri kabinetet, a jóváhagyott maximális létszámmal hozhatja létre, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. 

számú Sürgősségi Kormány Rendelet VI. részének III. címének II. fejezete feltételei szerint. 

 

12. CIKKELY 

A polgármesteri feladatok alpolgármester által történő ideiglenes gyakorlása 

(1) A polgármesteri funkció szabadságolása, felfüggesztése, illetve a polgármester 

mandátuma gyakorlásának lehetetlensége esetén,  az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi 

Kormány Rendelet által rá ruházott feladatokat, az alpolgármester végezheti, vagy a 11. 

cikkely (4) bekezdésében előírt feltételek szerint a helyi tanács által kijelölt alpolgármesterek 

egyike gyakorolhatja, a funkciónak megfelelő jogok és kötelezettségek betartásával. A 

polgármesteri feladatok gyakorlása során (időszakban) az alpolgármester, a helyi tanácsban 

szavazati jogát megtartja és a polgármesteri funkciónak megfelelő egyszeri havi juttatásban 

részesül. 

(2) A helyi tanács az alpolgármester helyettesítéséről határozhat, aki a 11. cikkely (4) 

bekezdésének feltételei szerint lett megválasztva, a polgármester elsődleges törvényes 

helyettesítője lehet. 

(3) Az (1) bekezdésben említett helyzetben, a helyi tanács, tagjai közül, határozattal küldhet 

egy helyi tanácsost, aki ideiglenesen teljesíti az alpolgármester feladatait, a finkciónak 

megfelelő jogok és kötelezettségek betartásával. Az alpolgármesteri funkció gyakorlásának 

idején, a helyi tanácsos, az alpolgármesteri funkciónak megfelelő egyszeri havi juttatásban 

részesül. 

(4) A helyi tanács határozhat a (3) bekezdés feltételei alapján kijelölt alpolgármesteri 

feladatokat ellátó helyi tanácsos küldetésének visszavonásáról az (1) bekezdésben említett 

helyzetek megszűnése előtt. 



(5) Abban az esetben, ha a polgármestert és az alpolgármestert is felfüggesztik hivatalukból, 

illetve amennyiben mandátumukat nem tudják teljesíteni, gyakorolni, a helyi tanács egy 

olyan képviselőt fog küldeni, aki annak a helyzetnek a megszűnéséig, a polgármesteri 

funkciónak megfelelő jogok és kötelezettségek betartásával, úgy a polgármestert, mint az 

alpolgármestert, helyettesíteni fogja, feladataikat gyakorolja. A polgármesteri, illetve az 

alpolgármesteri feladatok gyakorlása során, a képviselő (helyi tanácsos), a polgármesteri 

funkciónak megfelelő egyszeri havi juttatásban részesül. 

(6) Amennyiben a polgármesteri és az alpolgármesteri funkció egyidőben szabaddá válik, a 

helyi tanács új alpolgármestert választ, egy új polgármester megválasztásáig az (1) és (3) 

bekezdés alkalmazandó. 

 

3. RÉSZ 

A szakbizottságok, vegyes bizottságok és speciális bizottságok 

13. CIKKELY 

A helyi tanács szakbizottságainak szervezete 

 (1) A helyi tanács, a megalakulását követő 30 napon belül, különböző fő tevékenységi 

területekre, szakbizottságokat állít fel és szervez. 

(2) Bács Község Helyi Tanácsa 3 szakbizottsággal rendelkezik: 

a) I. Szakbizottság 5 taggal; 

b) II. bizottság 5 taggal; 

c) III. szakbizottság 7 taggal; 

(3) I. Szakbizottság 11 határozat- és jelentéstervezeteket hagy jóvá/valósít meg az alábbi 

területeken: -  

11 A szakbizottság megnevezése 

a) „A Gazdasági-Szociális, Költségvetési - Pénzügyi, Köz- és Magánügyi Közigazgatás, 

Mezőgazdasági, Szolgáltatási és Kereskedelemi fejlődés programért felelős bizottság”12; 

12 A szakbizottság kompetencia területei 

(4) II. Szakbizottság 13 határozat- és jelentéstervezeteket hagy jóvá/valósít meg az alábbi 

területeken: -  



13 A szakbizottság megnevezése 

a) Oktatási, Egészségügyi és Családi, Szoció-Kulturális Tevékenységek, Vallási, Munka- 

és szociális védelmi, Gyermekvédelmi bizottság”.; 

(5) III. Szakbizottság határozat- és jelentéstervezeteket hagy jóvá/valósít meg az alábbi 

területeken:  

13 A szakbizottság megnevezése 

a) A Helyi Közigazgatási, Területrendezési és Urbanisztikai, Környezetvédelmi és 

Turizmus, Jogi és Fegyelmi, Közrend és Csend védelem és Államorlgári Jogok 

bizottság. 

14 CIKKELY 

A szakbizottsági tagok kinevezése 

(1) A szakbizottságokban a tanácsadói csoportokhoz vagy független tanácsadókhoz tartozó 

helyek számát, a legutóbbi helyi választások óta bekövetkezett politikai összetétel 

figyelembevételével, a helyi tanács határozza meg. 

(2) A bizottságok tagjainak jelölését valamennyi önkormányzati képviselői csoport végzi, a 

független tanácsosokét a helyi tanács. Ennek értelmében a helyi tanácsi határozattervezet 

megvalósítása érdekében, a helyi tanács politikai csoportjainak vezetői konszenzussal 

megállapodnak valamennyi szakbizottság összetételéről, amennyire lehet, a következők 

figyelembe vételével: 

a)  valamennyi szakbizottságban a helyi tanács politikai konfigurációjának visszatükrözése; 

b) a helyi tanácsos választási lehetősége; 

c) a helyi tanácsos tevékenységéhez kapcsolódó szakképzettsége és területe; 

d) nemi egyensúly; 

e) Bács Községet alkotó településeket képviselő, ezen településeken állandó 

lakhellyel/székhellyel rendelkező helyi tanácsosok képviseleti egyensúlya. 

(3) A szakbizottságok felállítási eljárása során végzett műveleteket, valamennyi szakbizottság 

létszámát, valamennyi önkormányzati vagy független képviselőcsoporthoz tartozó helyek 

kialakításának módját, illetve ezek nevének összetételét a helyi tanácsi határozattal állapítják 

meg. A (2) bekezdésben szereplő helyi tanácsi határozattervezet megvalósítása érdekében, 



illetve a prezentációs és motiváló eszközök, politikai tárgyalások eredménye, a főtitkár és a 

polgármester felé továbbításra kerül. 

(4) A szakbizottsági tagok kijelölésére, példaként a következő algoritmus használható a helyi 

tanácsosok bevonásával a szakbizottságok összetételében, valamennyi csoport által 

megszerzett mandátumok számának és a bizottságok létszámának megfelelően növekvő 

sorrendben: 

Politikai párt, 

politikai szövetség, 

választási szövetség 

vagy független 

jelölt 

Megszerzett 

mandátumok 

száma 

I. 

Bizottság 

II. 

Bizottság 

III. 

Bizottság 

IV. 

Bizottság 

V. 

Bizottság 

0 1 2 3 4 5 6 

A 1 1 0 0 0 0 

B 1 0 1 0 0 0 

C 2 0 0 1 1 0 

D 3 1 1 1 0 0 

E 5 1 1 1 1 1 

F 7 2 2 0 1 2 

Helyi képviselők 

száma 

19 5 5 3 3 3 

 

(5) Az algoritmus magába foglalja a helyek felosztását balról jobbra, kezdve a azzal a 

szakbizottsággal, amelyiknek a legkevesebb hely lett kiosztva. A példa feltételezi, hogy 

valamennyi helyi tanácsost egytlen szakbizottsághoz rendelnek. Ahhoz, hogy valamennyi 

helyi képviselő kettő vagy három szakbizottságbn is rész vegyen, az 1 oszlop száma 

megduplázódik vagy triplázódik, majd ugyanazt az algoritmust alkalmazva. 

(6) Tevékenységi területek melyekben szakbizottságok szervezhetők, a jelen szabályzat 1. 

számú mellékletében részletezettek. 



(7)  Szakbizottsági tagok csak a helyi tanácsosok lehetnek. Egy bizottság tagjainak száma, 

mindig páratlan. 

(8) A tanácstagok számának függvényében, egy tanácsos legalább egy és legfeljebb 3 

bizottságban vehet részt, amelyek közül az egyik az alapbizottság. 

(9) A mandátum alatt a szakbizottságok összetételének megváltoztatása a helyi tanácsi 

határozattal történik, a képviselők közötti konszenzus alapján, a (2) bekezdés előírásainak a 

betartásával. 

15 CIKKELY 

A szakbizottságok feladatai 

(1) A szakbizottságok főbb feladatai: 

a) A helyi tanács tevékenységi területéhez kapcsolódó határozattervezeteit vizsgálja  

b) A helyi tanács által benyújtott határozattervezetekről és megvizsgált kérdésekről 

véleményt formál; 

c) A szakbizottságok bármely más, a tanács Szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott feladatot, vagy a helyi önkormányzat határozata által adott megbízásokat 

teljesít, amennyiben ezeknek köze van a tevékenységi köréhez.  

(2) A helyi tanács, a helyi tanács megalakulását követő 30 napon belül, egyéb, a 

szakbizottságok által gyakorolható feladatokat határoz meg. 

(3) Mandátuma alatt a helyi tanács a szakbizottságok számára speciális feladatokat határozhat 

meg. 

(4) A szakbizottság egyszerű többségi véleményeket fogad el. 

16 CIKKELY 

A szakbizottság elnöke és titkára 

(1) A szakbizottságok, saját tanácsosaik többségének nyílt szavazatával, egy elnököt és egy 

titkárt választanak maguknak. 

(2) A szakbizottság elnökének fő feladatai: 

a) gondoskodik a bizottság képviseletéről a helyi önkormányzattal a polgármester 

szakapparátusával, a helyi közszolgáltató szervekkel és a többi bizottsággal fenntartott 

kapcsolatokban; 



b) összehívja a bizottsági üléseket, a helyi tanács szervezeti és működési szabályzata szerint 

és tájékoztatja a főtitkárt az ülés időpontjáról és helyszínéről; 

c) vezeti a bizottsági üléseket; 

d) támogatja a bizottság véleményét a helyi tanácsi üléseken; 

e) bejelenti a szavazási eredményt a titkár által közölt adatok alapján; 

f) a bizottság munkájával kapcsolatos egyéb, a törvény által, jelen szabályzat által vagy a 

helyi tanács által meghatározott feladatokat teljesíti. 

g) belátható időn belül közli a főtitkárral, minden egyes szakbizottsági ülés jelenléti íveit és 

jegyzőkönyveit. 

(3) A szakbizottság üléseire szakembereket hívhat, a polgármester szakapparátusából 

különösen a tanács alárendelt egységeiből. A bizottsági üléseken, jogukban áll részt venni 

azoknak a tanácsosoknak is, akik a bizottság munkájának alapjául szolgáló javaslatokat 

tették. 

(4) A bizottság titkárának fő feladatai: 

a) névsorolvasást végez és nyilvántartja a bizottsági tagok üléseken való részvételét; 

b) megszámlálja a szavazatokat és tájékoztatja az elnököt az egyes határozatok elfogadásához 

szükséges határozatképességéről és a szavazás eredményéről; 

c) gondoskodik a vélemények, jegyzőkönyvek és egyéb a törvény által előírt dokumentumok 

kidolgozásáról 

d) a bizottsági üléseken munkaidő-nyilvántartást készíthet, abban az esetben, ha a helyi 

tanács a szervezeti és működési szabályzat által ezt előírta; 

e) bármely, a helyi tanács szervezeti és működési szabályzatában előírt vagy a bizottság által 

meghatározott feladatot teljesíti 

  



17 CIKKELY 

A szakbizottságok működése 

(1) A szakbizottságok a tagok többségének jelenlétében dolgozik és a tagok többségi 

szavazatával hoznak határozatokat. A 26. cikkely (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó. 

(2) A tagoknak a szakbizottsági üléseken való résztvétele kötelező. Sorozatos igazolatlan 

hiányzás esetén, a bizottság elnöke javaslatot tehet a helyi tanácsnak,  a 80. cikkelyben előírt 

szankciók alkalmazására. 

(3) A szakbizottság üléseire szakembereket hívhat, a polgármester szakapparátusából vagy 

azon kívül. A bizottsági üléseken, jogukban áll részt venni azoknak a tanácsosoknak is, akik a 

bizottság munkájának alapjául szolgáló javaslatokat tették. A bizottság a vitákra, másokat is 

meghívhat.  

(4) A szakbizottsági ülések általában nyilvánosak. 

(5) A bizottság, egyes üléseinek megtartásáról vagy a napirendi pontok megvitatásáról 

határozhat úgy, hogy zárt ajtók mögött tartsák. 

(6) A bizottsági ülések összehívását az üléselnök végzi legalább 3 nappal az ülés előtt, vagy 

azonnal, a 22.cikkely (2) bekezdésének feltételei szerint összehívott gyűlés esetében. 

(7) A szakbizottsági ülést összehívó dokumentum kötelező elemei: 

a) az ülés dátum és óra: 

b) az ülés helyszíne 

c) az ülés napirendi tervezete 

(8) A napirend jóváhagyását az elnök javaslatára, a bizottság végzi. A bizottság bármely tagja 

kérheti egyes kérdések beiktatását a napiredbe. 

(9) A szakbizottsági üléseket a tanács ülés előtt tartják, amikor az ülés napirendje olyan 

kérdéseket vagy határozattervezeteket tartalmaz, amelyekre a véleményt (láttamozást) kérik. 

(10) A bizottságnak átadott határozattervezetek és egyéb kérdések megvitatására, az elnök 

megjelöl, kinevez egy tanácsost, aki a helyi tanácsi ülés alatt, a tervezeteket és esettől 

függően, a többi napirenden lévő kérdés, probléma rövid bemutatását végzi, amennyiben ezt 

nem a kezdeményező végzi. 



(11) A bizottság titkára vagy ennek hiányzása esetén a (10) bekezdés alapján megjelölt 

tanácsos a bizottság véleményét megfogalmazza, a tagok által előterjesztett módosítások és 

javaslatok alapján, amelyeket a jelenlévő tanácsosok szavazatainak többségével hagytak jóvá. 

(12) A bizottsági vélemények, a szükséges motivációval, külön fogják tartalmazni úgy az 

elfogadott, mint az elutasított módosításokat és javaslatokat 

(13) A szakbizottsági vélemény (láttamozás), amely a jelen szabályzat 4. számú 

mellékletében található, kötelezően tartalmaznia kell: 

a) a motivációt; 

b) a határozattervezet véleményre vonatkozó megjegyzést, illetve elfogadó véleményt 

módosítással/módodítás nélkül vagy elutasító véleményt; 

c) a titkár által vezetett és kitöltött, szakbizottsági vélemények/jelentések nyilvántartását 

tartalmazó nyilvántartóban az iktató számot/dátumot; 

d) a szakbizottsági elnök és titkár aláírását. 

(14) A kidolgozott véleményeket egy külön nyilvántartásba iktatják, amelynek mintája a jelen 

szabályzat 5. számú melléketében található és benyújtják a területi közigazgatási 

egység/alegység főtitkárának, aki gondoskodik a tanácsosok felé való közvetítéséről, 

legkésőbb a napirend jóváhagyásának időpontja előtt. A formanyomtatvány, amellyel a 

szakbizottság a területi közigazgatási egység/alegység főtitkára részére elküldi a 

dokumentumokat, a jelen szabályzat 3. számú mellékletében található.  

(15) Általában a bizottságokban nyílt szavazás van. Bizonyos esetekben, a bizottság dönthet 

arról, hogy titkos szavazás legyen, eseti alapon, annak kifejezését, amikor személyekről van 

szó. 

(16) A bizottsági ülések tevékenységeit, annak titkára, jegyzőkönyvbe veszi. Az ülés 

befejeztét követően, a bizottsági elnök és a titkár aláírja a jegyzőkönyvet. 

(17) Az elnök engedélyezheti, hogy az ülések jegyzőkönyveit más olyan érdekelt felek is 

kikérjék, akik nem vettek részt az ülésen, kivéve azokat a jegyzőkönyveket, amelyek zárt 

ajtók mögött zajlott üléseken készültek. 

  



18. CIKKELY 

Szakbizottságok és vegyes bizottságok 

(1) A helyi önkormányzat, a tanácsosok vagy polgármester javaslatára, szakelemző és 

ellenőrző bizottságokat szervezhet. Az elemző és ellenőrző bizottságok névleges összetételét, 

célkitűzéseit és ezek tevékenységeinek témáit, működési időszakukat és megbizatásukat, a 

tanácsosok abszolút többségi döntésével elfogadott helyi tanácsi határozattal határozzák meg. 

A bizottság tagjai a határozat által megállapított keretek között járnak el. 

(2) A szakbizottságok felállítási eljárása alatt végzett műveleteket, valamennyi bizottság 

tagjainak számát és a helyi képviselő csoportokhoz vagy független helyi képviselőkhöz 

tartozó helyek kialakításának módját, illetve azok megnevezését helyi tanácsi határozattal 

határozzák meg. 

(3) Az elemző és ellenörző bizottság, az általa meghatározott határidőn belül, az elvégzett 

elemzések és ellenőrzések után összeállított jelentést, a helyi tanácsnak vagy a 

polgármesternek mutatja be. A jelentés, amennyiben szükséges, tartalmazni fogja az elemzés 

vagy ellenőrzés területén tett, a tevékenység javítására vonatkozó konkrét javaslatokat. 

(4) A helyi önkormányzatok saját kezdeményezésre vagy a polgármester kezdeményezésére, 

helyi tanácsosokból, köztisztviselőkből és egyéb szakemberekből álló vegyes bizottságokat 

szervezhetnek, határozott időre. A vegyes bizottságok összetételét, célkitűzéseit és működési 

időszakukat és megbizatásukat, helyi tanácsi határozattal határozzák meg. A vegyes 

bizottságok ülései nyilvánosak. 

  



 

IV. FEJEZET 

A helyi tanács működése 

1. RÉSZ 

A helyi tanács szerepe és feladatai 

19. CIKKELY 

A helyi tanács mandátuma 

(1) A helyi tanácsot 4 éves időszakra választják a helyi közigazgatási hatóságok választásáról 

szóló törvény előírásai szerint. 

(2) A helyi tanács megbizatása, a hivatalos megalakulásától számítottan az új helyi tanács 

hivatalos megalakulásáig tart. 

(3) A helyi tanács megbizatása meghosszabítható, alaptörvény alapján, háború vagy 

katasztrófa esetén vagy egyéb a törvényben meghatározott sürgős esetben, amikor ezekben a 

helyzetekben nem lehet az (1) bekezdés feltételei szerint választásokat szervezni. 

20. CIKKELY 

A helyi választott tisztviselők mandátumuk gyakorlásának külön feltételei 

(1) A hivatali idő alatt, helyi tanács feloszlatás következtében megválasztott helyi tanács 

megszűnteti az előző közigazgatási hatóság mandátumát. 

(2) Az új területi közigazgatási egységek megszervezését követően megválasztott 

önkormányzati képviselő-testület csak a következő általános önkormányzati választások 

megszervezéséig gyakorolja mandátumát. 

  



21. CIKKELY 

A helyi tanács feladatai 

(1) A helyi tanács, valamennyi helyi érdekeltségű problémában, a törvény szerint 

kezdeményez és határoz, kivéve azokat, amelyek a törvény szerint a helyi vagy központi 

közigazgatási hivatal hatáskörébe tartoznak.  

(2) A helyi tanács a következő típusú feladatokat gyakorolja: 

a) a polgármester szakapparátusára vonatkozó, helyi közigazgatás, helyi érdekeltségű 

közszolgáltatások és cégek, vállalatok és helyi érdekeltségű önkormányzatok szervezési és 

működési feladatai; 

b) a község, város vagy a municípium szociális-gazdasági és környezetfejlesztésére 

vonatkozó feladatok; 

c) a község, város vagy municípium magán és közigazgatási területeire vonatkozó feladatok; 

d) helyi érdekű szolgáltatások kezelésével kapcsolatos feladatok; 

e) belföldi és külföldi intézményközi együttműködéssel kapcsolatos feladatok;  

(3)  A (2) bekezdés a) részében felsorolt feladatai: 

a) jóváhagyja a község, város vagy municípium alapszabályát, valamint a helyi tanács 

szervezeti és működési szabályzatát; 

b) a polgármester vagy a helyi tanácsosok javaslatára, a helyi tanácsosok közül választja meg 

az alpolgármestert/alpolgármestereket, a 11. cikkely (2) bekezdése szerint; 

c) a polgármester javaslatára, a törvény szerint jóváhagyja, a polgármester szakapparátusához 

tartozó köztisztviselői állások, a helyi érdekeltségű közintézmények és közigazgatás, 

létrehozását, megszervezését, valamint a helyi érdekeltségű cégek létrehozását, 

újraszervezését vagy megszűntetését és azok állásait; 

d) a területi közigazgatási egység nevében, valamennyi céges vagy autonóm tartományok 

résztvevőinek megfelelő jogokat és kötelezettségeket, a törvénynek megfelelően gyakorolja, 

e) az intézmények, közszolgáltatások, önálló társaságok és régiók létrehozásáról vagy 

újraszervezéséről határoz, a törvény szerint. 

(4) A (2) bekezdés b) részében felsorolt feladatai: 



a) a polgármester javaslatára jóváhagyja, a helyi költségvetést, hitelek átutalását, a 

költségvetési tartalékok kezelésének módját és a költségvetés lezárását; 

b) a polgármester javaslatára, jóváhagyja a kölcsönszerződéseket és/vagy garanciákat, illetve 

a helyi államadósság megkötése értékpapír-kibocsátások révén, a helyi közigazgatás nevében, 

a törvénynek megfelelően; 

c) a törvény szerint meghatározza és jóváhagyja a helyi adókat és illetékeket; 

d) a polgármester javaslatára, a törvény szerint jóváhagyja a helyi érdekeltségű 

beruházásokhoz szükséges műszaki-gazdasági dokumentumokat; 

e) jóváhagyja a területi közigazgatási egység gazdasági, szociális és környezetfejlesztésére 

vonatkozó stratégiákat; 

f) megfelelő (kedvező) környezetet teremt a vállalkozások alapításához és/vagy 

fejlesztéséhez, beleértve a vagyonértékesítését is, illetve új beruházások megvalósítását, 

amelyek hozzájárulnak a regionális és helyi gazdasági fejlődést elősegítő programok 

telejsítéséhez; 

g) gondoskodik a munkálatok elvégzéséről és megteszi a szükséges intézkedéseket az 

Európai Uniós integrációs folyamat során vállalt kötelezettségek végrehajtására és betartására 

a környezetvédelmi és vízgazdálkodási területen az államállampolgárok számára nyújtott 

szolgáltatások esetében. 

(5) Ha a (4) bekezdés a) részében említett területi igazgatási egység költségvetését, két 

egymást követő, legalább 7 naponta tartott ülésen sem fogadták el, a költségvetési eljárást, az 

új költségvetés elfogadásáig, az előző év alapján végzik, de nem lehet több, a Hivatalos 

Román Közlöny, I. Részében közölt költségvetési törvény közlésétől számított 45 napnál. 

(6) A helyi tanácsnak,a (2) bekezdés c) részében felsorolt feladatok gyakorlása: 

a) dönt a község, város vagy municípium közjavainak esettől függően, engedményezésének 

vagy bérbeadásának, valamint a helyi érdekeltségű közszolgáltatásoknak, a törvénynek 

megfelelően, a közigazgatásba való átadásáról. 

b) esettől függően, a törvénynek megfelelően, dönt a község, város vagy municípium 

magántulajdonának eladásáról, engedményezéséről vagy bérbeadásáról; 

c) a törvénynek megfelelően elfogadja vagy jóváhagyja a települések területrendezési és 

urbanisztikai dokumentumait;  



d) a törvénynek megfelelően kijelöli vagy megváltoztatja a helyi utcaneveket, terek nevét és 

közérdekű célokat. 

(7) A helyi tanácsnak, a (2) bekezdés d) részében felsorolt feladatok gyakorlása: 

hatáskörének és a törvénynek megfelelően gondoskodik a helyi érdekeltségű 

közszolgáltatások nyújtásához szükséges keretről mint: 

a) oktatás; 

b) szociális szolgáltatások gyermekvédelem, fogyatákkal élők, idősek, szociálisan rászoruló 

családok és egyéb személyek vagy csoportok; 

c) egészség; 

d) kultura; 

e) ifjúság; 

f) sport; 

g) közrend; 

h) vészhelyzetek; 

i) környezetvédelem és helyreállítás; 

j) történelmi emlékművek és építészeti emlékek, parkok, közkertek és természetvédelmi 

területek megőrzése, helyreállítása és felhasználása; 

k) városfejlesztés; 

l) személy nyílvántartás; 

m) hidak és közutak; 

n) helyi érdekű közműszolgáltatások 

o) sürgősségi szolgáltatások, mint hegyimentő, vízimentő és elsősegélynyújtó; 

p) szociális közigazgatási tevékenységek; 

q) a területi közigazgatási egység tulajdonához tartozó vagy általa kezelt szociális lakások és 

egyéb lakóegységek;  

r) a területi közigazgatási egység területén található természeti erőforrások felhasználása a 

helyi közösség érdekében; 



s) a törvény által létrehozott egyéb közszolgáltatások; 

(8) A helyi tanácsnak, a (2) bekezdés d) részében felsorolt feladatok gyakorlása 

a) a törvénynek megfelelően támogatja a vallási felekezetek tevékenységeit; 

b) jóváhagyja szociális lakások építését, szociális lakások elosztásának feltételeit és a 

tulajdonához vagy adminisztrálásához tartozó lakóingatlanokat; 

(9) A helyi tanácsnak,a (2) bekezdés e)részében felsorolt feladatok gyakorlása: 

a) a törvénynek megfelelően döntést hoz, egyes helyi közérdekű tevékenységek, munkálatok, 

szolgáltatások vagy projektek közös támogatásáról és megvalósításáról, román vagy külföldi 

jogi személyek együttműködésével vagy egyesülésével; 

b) a törvénynek megfelelően dönt a község, város vagy municípium más országok területi 

közigazgatási egységeivel való testvérkapcsolat létesítéséről;  

c) a törvénynek megefelelően dönt, az ország vagy külföldi közigazgatási egységek közti 

együttműködésről vagy egyesüléséről, illetve közös érdekeltségek népszerűsítése érdekében, 

a helyi közigazgatás nemzeti és nemzetközi egyesületekhez való csatlakozásáról. 

(10) A helyi tanácsnak, a (2) bekezdés a), b), és d) részében felsorolt feladatok gyakorlása: 

a) a tulajdonos vagy a kezelő beleegyezésével, egészében vagy részben tudja biztosítani azon 

épületek felújításához, szerelvényezéséhez, berendezéséhez és működéséhez szükséges, 

munkálatokat és anyagiakat amelyekben a hatóságok vagy közintézmények helyi 

érdekeltségű tevékenységét végzi. A berendezésre beruházott javak a területi igazgatási 

egység tulajdonában maradnak. 

b) az intézmény vagy közigazgatási hatóság beleegyezésével, egészében vagy részben tudja 

biztosítani, az állam tulajdonát képező épületek vagy telkek, kialakítási, felszerelési és 

fenntartási, karbantartási munkálatokat, a területi igazgatási egység turisztikai tevékenységi 

szintjének növelése érdekében, azzal a feltétellel, hogy a jogosult, jóváhagyásával, legalább 5 

évig lehetővé teszi, a nyilvánosság számára ezen felújított, kialakított épületekhez, telkekhez 

való hozzáférését. A berendezésre beruházott javak a területi igazgatási egység tulajdonában 

maradnak. 

(11) A helyi tanács a (2) bekezdésben előírt feladatok teljesítéséhez, információkat és 

jelentéseket kérhet a polgármesteről, alpolgármestertől és a helyi érdekeltségű 

közszolgáltatást és közműszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetőitől; 



(12) Döntéseket hoz, a törvénynek megfelelően, a polgármester szakapparátusához tartozó 

alakalmazottak és a közszolgáltatások alkalmazottai részére juttatások és egyéb lehetőségek 

jóváhagyásáról. 

(13) A helyi tanács, saját rendelete alapján, román vagy külföldi természetes személyeknek 

különleges címeket adhat, mint a község, város vagy municípium díszpolgára címet. E 

rendelet határozza meg a cím visszavonásának feltételeit is. E rendelet, a területi 

közigazgatási egység alapszabályának szerves része lehet. 

(14) A helyi tanács a törvényben meghatározott bármely egyéb feladatot, feltételt teljesít 

kivéve azokat, amelyeket más hatóságok hatáskörében kifejezetten előírtak, illetve bármely 

más a törvény által meghatározott egyéb feladatokat. 

2 RÉSZ 

A helyi tanács működése 

22. CIKKELY 

A helyi tanácsi ülések típusai 

(1) Bács Község Helyi Tanácsa a polgármester felhívására, legalább egyszer egy hónapban 

rendes ülésre összeül. 

(2) Bács Község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésekre is összeülhet: 

a) a polgármester meghívására; 

b) a hivatalban lévő tanácsosok egyharmadának meghívására; 

c) a prefektus kérésére, a polgármester meghívására, válsághelyzetek, veszélyhelyzetek 

kezeléséhez azonnali intézkedést igénylő esetekben. 

  



23. CIKKELY 

A helyi tanácsi ülések összehívása 

(1) Bács Község Helyi Tanácsának összehívása: 

a) a polgármester rendeletére, a 22. cikkely (1) bekezdésében, (2) bekezdésének a) és c) 

részében előírt esetekben; 

b) a kezdeményezésben részt vevő helyi tanácsosok által aláírt meghívással, a 22. cikkely (2) 

bekezdésének b) részében előírt esetben. Az összehívás tájékoztató minta formanyomtatvány 

a jelen szabályzat 6. számú mellékletében található.  

(2) A helyi tanácsosok összehívását, a főtitkár végzi, legkésőbb, a rendelkezés vagy a 

hivatalban lévő helyi tanácsosok egyharmada által kezdeményezett összehívó dokumentum 

megérkezése utáni nap, az alábbi módok egyikén: 

a) írásban; 

b) elektronikus eszközökkel; 

c) írásban és elektronikus eszközökkel. 

(3) A helyi tanácsi ülés időpontja, az összehívás alkalmával adott időpontra lesz 

meghatározva, utólagos módosításokkal, újraközölt a Polgári perrendtartásról szóló 2010. évi 

134. számú Törvény 181. cikkelyében előírt eljárási határidők kiszámításának betartásával: 

a) a rendes ülésekre, az összehívó rendelkezés közlésétől számított 5 nappal; 

b) a rendkívüli ülésekre, az összehívó rendelkezés vagy dokumentum közlésétől számított 3 

nappal 

(4) Vis maior esetén és/vagy rendkívül sürgős esetekben a község, a város vagy 

municípium/területi közigazgatási alegység lakossági éredekeinek megoldására vagy a helyi 

tanács szervezeti és működési szabályzatában meghatározott egyéb esetekben, a rendkívüli 

ülésre való összehívást azonnal megtehetik, kivéve a (3) bekezdés b) része rendelkezései 

esetében. 

(5) A meghívó tartalma: 

a) az ülés időpontja, dátum és óra; 

b) az ülés megtartásának módja; 



c) az ülés helyszíne, a helyi tanácsosok fizikai jelenlétével történő ülés megtartásának 

esetében vagy elektronikus aplikációk alkalmazásával az elektronikus eszközökön megtartott 

ülések esetében; 

d)  napirendi tervezet; 

e) a napirendi tervezetben előírt anyagok; 

f) a napirendi tervezetben előírt anyagok rendelkezésre bocsátásának módja, a helyi 

tanácsosok számára; 

g) a szakbizottságok megjelölése, akiknek a határozattervezetek el lettek küldve; 

h) felhívás a határozattervezetek módosításának megfogalmazására és benyújtására 

(6) A főtitkár, aláírásával, az összehívás időpontjától számított 3 napon belül megküldi a 

prefektusnak a helyi tanácsosok jelenléti ívét, azokról az ülésekről, amelyeket a 

határozatképesség hiánya miatt nem lehetett megtartani. A prefektusnak továbbított 

nyilvántartás, tartalmazza azokat az eseteket is, amelyekben a legutóbbi távollét miatt az 55. 

cikkely (2) bekezdésének e) részében meghatározott mandátum megszüntetésének esete áll 

fenn. 

(7) Valamennyi esetben, az összehívást az ülés jegyzőkönyvében rögzítik. 

 

24. CIKKELY 

A napirend 

(1) A napirendi tervezetet a főtitkár és a polgármester szakapparátusához tartozó illetékes 

osztályok kidolgozzák, a polgármester vagy a helyi tanácsosok javaslatára tett meghívó 

dokumentum mellékleteként. 

(2) A napirendi tervezetnek kötelezően tartalmaznia kell, a 25. cikkely (10) bekezdésében 

előírt feltételeknek megfelelő határozattervezeteket. 

(3) A helyi tanács napirendi tervezete tartalmazhatja:  

a) az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyását; 

b) határozattervezeteket, az iktatószám, a cím és a kezdeményező említésével, a jelen 

szabályzathoz tartozó 7. számú melléklet szerint; 



c) a polgármester, alpolgármester, a helyi tanácsosok, a szakbizottságok, a szak- és vegyes 

bizottságok jelentéseit; 

d) a közszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetőinek és közszolgáltatók vagy közüzemi 

szolgáltatók jelentéseit vagy tájékoztatásait; 

e) kérdéseket, interpellációkat, válaszokat; 

f) petíciókat; 

g) egyéb helyi érdekű problémát  

(4) A napirendi tervezet megtekinthető a területi közigazgatási egység weboldalán, a 

polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztik vagy egyéb hirdetési eszközökkel közlik. 

(5) Azokban a községekben, városokban vagy municípiumokban ahol a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó államállampolgárok aránya, a legutóbbi népszámlálás során 

megállapított népességszám meghaladja a lakosok 20% -át, a napirendi tervezetet az illető 

nemzetiség anyanyelvén is nyilvánosságra hozzák, közlik. 

(6) Egy határozattervezet visszavonása a napirendi tervezetről, abban az esetben történik, ha 

az 25. cikkely (10) bekezdésében előírt feltételeknek nem felel meg vagy csak a 

kezdeményező beleegyezésével, amennyiben az teljesíti a 25. cikkely (10) bekezdésében 

előírt feltételeket. 

(7) Az ülés napirendjét egyszerű többségi szavazattal hagyják jóvá, annak javaslatára, 

aki/akik a helyi tanács összehívását kérte/kérték. 

(8) A napirend kiegészítését, csak a sürgős esetekre, egyszerű többségi szavazattal hagyják 

jóvá. 

(9) Amennyiben a napirendi tervezetet, a 7. bekezdésben meghatározott feltételek szerint, 

nem hagyják jóvá, a helyi tanácsosoknak járó juttatás arra az ülésre nem adható. 

  



25. CIKKELY 

A helyi tanács határozattervezetei 

 (1) A helyi tanácsi határozattervezeteket a törvény szerint, a polgármester, alpolgármester, 

helyi tanácsosok és államállampolgárok kezdeményezhetik. A tervezetek kidolgozása azok 

feladatkörébe tartozik, akik a javaslatot teszik, a főtitkár támogatásával vagy a a polgármester 

szakapparátusához tartozó illetékes osztályok támogatásával. 

(2) A határozattervezeteket és azok jóváhagyását a kidolgozására vonatkozó jogszabályok 

szerint fogalmazzák meg, betartva a 2021.05.14-i 27.számú helyi tanácsi Határozattal 

elfogadott, a helyi tanácsi határozattervezetek terjesztésére vonatkozó módszertani 

intézkedésekről szóló szabályzat előírásait. 

15 A határozat száma és a helyi tanács általi elfogadás éve 

(3) A határozattervezeteket és azok jóváhagyásait a jogalkotási módszertan szerint 

fogalmazzák meg. 

(4) A helyi tanács határozattervezetei és a jóváhagyó jelentések és egyéb bemutató és 

motivációs dokumentumokat egy külön nyilvántartásba iktatják, amelynek mintája, 

formanyomtatványa, a jelen szabályzat 7. számú mellékletében található és elküldik a 

főtitkárnak: 

a) a polgármester szakapparátusához tartozó illetékes osztályok részére a szakjelentések 

elemzése és előkészítése céljából;  

b) a helyi tanács szakbizottságai részére a vélemény megvitatása és kidolgozása céljából 

(5) Azon bizottságok és osztályok kijelölését, amelyekhez a helyi tanács határozattervezeteit 

és egyéb dokumentumokat, a (4) bekezdés előírásai szerint, elemzésre küldik, a polgármester 

és a főtitkár végzi. 

(6) A határozattervezetek elküldésével egyben, a jelentések és vélemények leadásának 

időpontját is meghatározzák, ügyelve arra, hogy az illetékes osztályok jelentéseit, a vélemény 

elkészítése előtt a szakbizottságok elé terjesszék. A címformátum, amelyet a területi 

közigazgatási egység /alegység főtitkára megvizsgálásra küld a szakbizottság felé, a jelen 

szabályzat 2. számú mellékletében található. 

(7) A határozattervezet megvizsgálása után, a helyi tanács szakbizottsága véleményt nyilvánít 

a határozattervezet elfogadásáról vagy esettől függően annak elutasításáról. 



(8) A bizottsági vélemény lehet elfogadó és elutasító. Ha elfogadó, akkor a szakbizottságon 

belül módosításokat lehet tenni. A szakbizottság keretein belül elfogadott módosításokhoz 

mellékelni kell az önkormányzati képviselő-testület ülésén tárgyalt határozattervezetet. 

(9) A véleményt és a módosításokat a  főtitkárhoz továbbítják, aki megfelelő intézkedéseket 

tesz, hogy helyi tanácsosok és kezdeményezők elé terjessze, legkésőbb az ülés megtartásának 

napján. 

(10) A napirenden előírt határozattervezetek, csak akkor kerülnek megvitatásra, ha csatolták 

a) a kezdeményező aláírásával ellátott jóváhagyó jelentést, mint prezentációs és motivációs 

eszközt; 

b) a polgármester szakapparátusához tartozó illetékes osztályok jelentését, 

c) a helyi tanácsi szakbizottságok tanácsadó jellegű véleményeit; 

d) külön jogszabályban előírt egyéb dokumentumokat 

(11) A főtitkár gondoskodik a (10) bekezdés feltételeinek teljesítéséről és nem teljesülés 

esetén pedig, a napirend elfogadása előtt, a tanácsosok tudomására hozza. 

(12) A (10) bekezdésben előírt jelentéseket és véleményeket, a helyi tanács rendes üléseinek 

napirendi tervezetébe javasolt határozattervezetek kitűzésének, iktatásának határidején belül, 

az (6) bekezdésben előírt határidőn belül, de 30 napnál nem később kell kiállítani, illetve a 

rendkívüli ülések napirendi tervezetébe javasolt határozattervezetek kitűzésének időpontjától 

számított 3 napon belül. Az azonnal összehívott rendkívüli ülések esetében, a szakbizottsági 

jelentések és vélemények, sürgősségi eljárással, legkésőbb a határozattervezettel együtt 

elkészülnek. 

(13) A tervezet kezdeményezője bármikor visszavonhatja vagy lemondhat annak 

támogatásáról. 

26. CIKKELY 

A helyi tanácsi ülések határozatképessége 

(1) A helyi tanács üléseinek törvényes megtartása a helyi tanácsosok többségének 

részvételével történik. Az ülésen jelenlévőnek számítanak, azok a helyi önkormányzati 

képviselők is, akik elektronikus úton vesznek részt az ülésen. 

(2) A helyi tanácsosok kötelesek az üléseken részt venni, kivéve indokolt hiányzás esetén. A 

hiányzás a következő esetekben tekinthető igazoltnak: 



a) korházi ellátást igénylő betegség esetén vagy olyan egézségi állapot felmerülése esetén, 

amelyre betegszabadságot adtak; 

b) külföldi kiküldetés esetén; 

c) vis maior események; 

d) közeli hozzátartozó halálesete, a helyi tanácsos férje/felesége vagy a választott helyi 

tanácsos rokona II-d fokig vagy annak felesége/férje; 

e) rendes szabadság; 

f) a helyi tanácsos házasodása esetén vagy valamely rokonának házasodása esetén II-d fokig; 

g) a helyi tanácsos rokonának keresztelője esetén III-d fokig beleértve a helyi tanácsost is; 

h) a helyi közösség vagy a szolgálat érdekében tett delegáció esetén; 

i) képzések, szakmai továbbképzéseken való részvétel esetén; 

h) Bács Község helyi tanácsának szervezeti és működési szabályzatában előírt egyéb esetek 

(3) Az a helyi tanácsos, aki, két egymást követő ülésről, igazolatlanul hiányzik, 80. cikkely 

előírásai szerint szankcionálható 

(4) A tanácsosok kötelesek a jelenléti ívüket beadni, a főtitkár által vezetett nyílvántartásba 

bevezetni.  

(5) Az a tanácsos aki az ülésen nem tud részt venni, köteles erről a főtitkárt tájékoztatni.  



27. CIKKELY 

A helyi tanácsi ülések lebonyolítása 

(1) A helyi tanács ülései nyilvánosak. Megtartható személyes jelenléttel vagy on-line, 

bármely a 23. cikkely (5) bekezdésében található összehívó dokumentumban közöltek 

szerinti elektronikus eszközzel. 

(2) A helyi tanács ülések nyilvános jellegét 

a) az érdekelt felek, a helyi tanács üléseinek jegyzőkönyveihez való hozzáférése, adja a 

törvény szerint 

b) az érdekelt felek, a határozattervezetekhez, a helyi tanács határozataihoz, illetve azok 

bemutató és motiváló eszközeihez, való hozzáférése, adja a törvény szerint 

c) az illető területi közigazgatási egység/alegységben állandó lakcímmel vagy székhellyel 

rendelkező állampolgárok az üléseken való részvételi lehetősége, akár az ülés interneten való 

követésének lehetősége adja, a helyi tanács szervezeti és felépítési szabályzatának előírásai 

szerint. 

(3) A polgármester részt vesz az üléseken és elrendeli a szükséges intézkedéseket, az ülések 

megfelelő körülmények között törénő előkészítéséhez, lezajlásához. 

(4) Az ülések munkamenete román nyelven zajlik. Bács helyi tanácsában, ahol a helyi 

tanácsosok 20%-t nemzeti kisebbséghez tartozó tanácsosok alkotják, a helyi tanácsi üléseken 

az illető nemzeti kisebbség anyanyelve is használható. Ez esetben a polgármester 

gondoskodik a román nyelvű fordításról. Valamennyi esetben a helyi tanács üléseinek 

dokumentumai román nyelven készülnek és román nyelven közlik (hozzák nyilvánosságra). 

(5) A helyi tanács munkájában részt vehet és szavazati jog nélkül felszólalhat, a prefektus, a 

megyei tanács elnöke vagy ezek képviselői, képviselők és szenátorok, miniszterek és a 

Kormány többi tagjai, államtitkárok és altitkárok, a minisztériumi decentralizált 

közszolgáltatások és a többi központi szervezet vezetői, az illetékes osztályok vezetői és a 

területi közigazgatási egység közműszolgáltatói vagy közműveinek a vezetői, a felelősségi 

körükbe tartozó ügyekben, illetve más érdekelt személyek, a helyi tanács szervezeti és 

működési szabályzata szerint. Az üléselnök a meghívottaknak lehetőséget adhat felszólalásra, 

a napirendben szereplő problémákkal kapcsolatban. 

(6) A határozattervezet vagy problémák megvitatása a jelen törvénykönyv és az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel a 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány rendelet és a  



helyi tanács szervezeti és működési szabályzata által jóváhagyott napirend szerint felsorolt 

sorrendben történik. 

(7) Az ülés elnök köteles biztosítani a kezdeményező, illetve esettől függően a falu küldöttje 

által a határozattervezet támogatása érdekében tartott felszólalás átadását, ahányszor azt kéri 

(8) A tanácsosok a felszólalási sorrendben vesznek részt a vitában. Kötelezően, csak a 

megvitatás tárgyát képező problémáról beszélhetnek. 

(9) Az üléselnöknek joga van a felszólalási időt korlátozni, a vita tárgyától függően. Ebből a 

célból javasolhatja valamennyi felszólalóra szánt időtartam jóváhagyását, illetve a tervezet 

megvitatására szánt időtartamot. 

(10) Az üléselnök, egy tanácsosnak bármikor engedélyezi, hogy személyesen válaszoljon egy 

napirendi problémára, a helyi tanács szervezeti és működési szabályzatában leírt problémákra 

vagy akkor, amikor egy másik felszólaló megnevezi. 

(11) Az üléselnök vagy bármelyik tanácsos csoport képviselője javasolhatja az igazgatótanács 

által felvetett kérdésekről folytatott vita, idő előtti lezárását.A vita lezárási javaslat szavazásra 

kerül. Amennyiben, a tanácsosok többsége, elfogadta a javaslatot, a megbeszélések leállnak. 

(12) Tilos az inzultáló, sértő vagy rágalmazó beszéd, viselkedés és a fizikai vagy erkölcsi 

bántalmazás az ülésen jelenlévő tanácsosok között, valamint a felszólalók és a teremben 

tartózkodók közötti párbeszéd. 

(13) A határozattervezeteken felül a cikkelyekre vonatkozó általános viták is vannak, így a 

tanácsosok érdemi vagy szerkesztői módosításokat tehetnek, melyek az indítványozó 

szövegét megelőzően, a javaslatok sorrendjében szavazásra kerülnek. 

(14) A módosításokat írásban lehet kérni és benyújthatja a polgármester, bármelyik helyi 

tanácsos, egy helyi képviselői csoport vagy egy szakbizottság. Egy módosítást 

kezdeményező, a módosítást bármikor visszavonhatja vagy lemondhat a támogatásáról. 

Ebben az esetben, a módosítás már nem kerül szavazásra. 

(15) Hogy megvitatásra kerüljön a módosítás, legkésőbb a helyi tanácsi ülés napjáig kell 

leadni a főtitkárnak. 

(16) A helyi tanács határozattervezeteihez kapcsolódó módosításokat írásos formában teszik 

és a jelen szabályzat 10. számú melléklete szerint a következőket tartalmazza: 

a) a kezdeményező vagy kezdeményezők; 



b) iktatószám és a helyi tanácsi határozattervezet címe, amelyhez benyújtják a módosítást; 

c) módosítás típusa: módosítás vagy kiegészítés; 

d) bevezető szöveg; 

e) a megfogalmazott módosítás szövege; 

f) a módosítás motivációja; 

g) a módosítást javasló személy aláírása. 

(17) A főtitkár megszámozza a határozattervezetekre benyújtott módosításokat, a helyi 

tanácsi határozattervezet cikkelyeinek növekvő sorrendje szerint. A főtitkár megszámozza a 

határozattervezetekre benyújtott módosításokat, figyelembe véve a helyi tanácsi 

határozattervezetben a módosításokat megfogalmazó szövegek sorrendjét. Abban az esetben, 

ha a helyi tanácsi határozattervezetben kettő vagy több módosítás ugynarra a szövegre utal, 

ezeket a főtitkárhoz beérkező sorrend szerint sorszámozzák. 

(18) Kivételes esetben, a viták alatt, a helyi tanácsi határozattervezethez szóbeli módosító 

indítványokat is elfogadhatnak, azonban ezeket a helyi tanácsi határozattervezet 

kezdeményezővel közösen, közös megegyezéssel lehet csak megfogalmazni. A szóbeli 

módosító indítványok tartalmát jegyzőkönyvbe veszik.   

(19) A módosító indítványokat számozási sorrend szerint terjesztik a helyi tanács elé 

szavazásra. Abban az esetben, ha elfogadtak egy módosítást, a többit, amelyek az elfogadottal 

ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak, szavazás nélkül elutasítják.  

(20) Valamennyi módosítás szavazásra bocsátását követően, szavazásra bocsátják a helyi 

tanácsi határozattervezet módosított formáját.  

(21) Egy, a napirendre kitűzött helyi tanácsi határozattervezet elutasítása, illetve bármely, a 

napirendre kitűzött javaslat szavazásra bocsátása, nem minősül helyi tanácsi határozatnak, 

mint közigazgatási okirat, ebben az esetben, az ülés jegyzőkönyvben csak a szavazás 

eredményét említik, a helyi tanácsi határozat megfogalmazása nélkül.  

(22) A helyi tanács ülések ideje alatt, egy a szervezeti és működési szabályzatban előírt 

eljárási folyamat szavazásra bocsátása, nem minősül helyi tanácsi határozatnak, mint 

közigazgatási okirat. Ezen eljárási folyamatok illetve a szavazási eredmény (megemlítése) az 

ülés jegyzőkönyvébe vétele kötelező. 



(23) A viták összefoglalását, illetve a helyi tanácsosok szavazását jegyzőkönyvbe veszik, 

amelyet, az ülés elnök és a területi közigazgatási egység/alegység főtitkára aláír. 

(24) Az ülés elnök és a területi közigazgatási egység/alegység főtitkára aláírásával 

bejegyzések valódiságáért felelősséget vállal. 

(25) Az ülések elején, a területi közigazgatási egység/alegység főtitkára az előző ülés 

jegyzőkönyvét benyújtja jóváhagyásra. A helyi tanácsosoknak és a polgármesternek, joga 

van, az aktuális helyi tanácsi ülés alatt, vitatni a jegyzőkönyv tartalmát és az előző ülésen 

elhangzott vélemények pontos tartalmát kérni. 

(26) Az ülés elnök és a főtitkár által aláírt jegyzőkönyvet illetve az előző ülésen megvitatott 

dokumentumokat, a jegyzőkönyv jóváhagyását követően, a megfelelő ülés külön 

dossziéjában kell nyilvántartani, amelyet az ülés elnöke és a területi közigazgatási 

egység/alegység főtitkára megszámoz és lezár vagy az a személy, aki ebben az értelemben a 

törvény feltételei szerint kineveztek. 

(27) Az ülés jegyzőkönyv jóváhagyását követő 3 napon belül, a főtitkár, az ülés 

jegyzőkönyvének másolatát kifüggeszti a polgármesteri hivatalban és közzéteszi a területi 

közigazgatási egység/alegység internetes oldalán. 

  



 

3. RÉSZ 

Szavazási eljárás 

28. CIKKELY 

A helyi tanácsi határozatok elfogadása 

(1) A helyi tanács feladatainak gyakorlása során határozatokat fogad el, adott esetben 

abszolút vagy egyszerű többségi szavazattal 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, az ingatlan tulajdonjog megszerzéséről vagy 

elidegenítéséről szóló határozatokat, az önkormányzat a Közigazgatási Törvénykönyvről 

szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 5. cikkelyének dd) részében 

meghatározott minősített többséggel, a hivatalban lévő helyi tanácsadók számának 

kétharmadával fogadja el. 

(3) A következő helyi tanácsi határozatokat, helyi tanácsosok a Közigazgatási 

Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 5. cikkelyének 

cc) részében meghatározott abszolút többséggel fogadják el: 

a) helyi költségvetésről szóló határozatokat; 

b) a törvénynek megfelelően kölcsön szerződések megkötéséről szóló határozatokat;  

c) a helyi adók és illetékek meghatározásáról szóló határozatokat; 

d) megyei, regionális vagy helyi fejlesztési programokban való részvételről vagy határokon 

átnyúló együttműködésekről szóló határozatokat; 

e) a települések urbanisztikai szervezéséről és fejlesztésről és területrendezésről szóló 

határozatokat; 

f) más hatóságokkal, vagy román vagy külföldi jogi személyekkel való egyesülésről, vagy 

együttműködésről szóló határozatokat; 

g) vagyongazdálkodásról szóló határozatokat; 

h) kölcsönökkel, tőkével vagy vagyonnal előírt feladatok gyakorlásáról szóló határozatokat; 

i) a törvény szerint, a helyi tanácsosokra kiróható szankciókra vonatkozó határozatokat; 

j) egyéb, a helyi tanács működéséhez szükséges, külön törvények által vagy a Bács Község 

Helyi Tanácsa szervezeti és működési szabályzata által előírt határozatokat 16 



16 Például, a szak- vagy vegyes bizottságok létrehozásáról szóló határozat. 

(4) A helyi tanács az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási 

Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány rendelet 5. cikkelyének cc-

9 részében előírt abszolút többséggel határozza meg, hogy Bács Község Helyi Tanácsának 

szervezeti és működési szabályzata az alábbiak közül melyeket szabályozza 

a) a helyi tanács ülésein a rend fenntartására vonatkozó feltételek, amelyekről az ülés elnök 

gondoskodik; 

b) egyéb feladatok és megbízások, amelyeket, a szakbizottságok helyi tanácsi szinten 

teljesíteni tudnak;  

c) a 26. cikkely (2) bekezdésének a) – d) részeiben említetteken kívüli egyéb helyzetek, 

amelyekben a helyi tanács, egy képviselőnek, a helyi tanácsi ülésről való hiányzását, 

igazoltnak tekintheti;   

d) az illető területi közigazgatási egység/alegység területén állandó lakhellyel vagy 

székhellyel rendelkező állampolgároknak a helyi tanács ülésein való részvételi lehetőségei és 

konkrét módjai és/vagy az ülések interneten történő követésének módja;  

e) a helyi tanács munkálataiban való részvételi feltételek, szavazási jog nélkül is részt 

vehetnek és felszólalhatnak, a felelősségi körüket érintő problémákban, kérdésekben: a 

prefektus, a megyei tanács elnöke vagy ezek képviselői, helyettesek és szenátorok, 

miniszterek és a Kormány többi tagja, állam titkárok és altitkárok, a minisztériumok és egyéb  

központi szervek dekoncentrált közszolgálati vezetői, az illetékes osztályok vezetői és a 

közszolgáltatást nyújtó szervezetek vagy a területi közigazgatási egység közműszolgáltatók 

vezetői, illetve egyéb érdekelt személyek; 

f) azon problémák meghatározása (tipológiája), amelyekre az ülés elnöke bármikor lehetővé 

teszi a helyi képviselőnek, hogy személyes problémájára válaszoljon; 

g) a 29. cikkely (3) bekezdésében előírtakon kívül, azon helyi tanácsosok kijelölésének a 

módja, akik részt vettek az ülésen, akik a helyi tanácsi ülés határozatait aláírják, abban az 

esetben, ha az üléselnök írásban elutasítja, hogy aláírjon; 

h) a helyi tanács rendes ülésein vagy a helyi tanács vagy a szakbizottságok rendkívüli ülésein 

részt vevő helyi tanácsosok havi juttatására vonatkozó, a területi igazgatási egység által 

alkalmazandó százalékarány.  

(5) A tanácsosok szavazása egyéni és lehet nyílt vagy titkos.  



(6) A nyílt szavazás lehet: 

a) kézfelemeléssel; 

b) az ülés elnök általi névleges felszólítással; 

c) elektronikus úton. 

(7) Az üléselnök javaslatára a helyi tanács határozza meg, hogy milyen szavazási módszert 

fognak alkalmazni, a törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat által meghatározott 

eseteken kívül, amelyekre egy bizonyos módszert határoznak meg. 

(8) A helyi tanács, meghatározhatja, hogy egyes határozatoknál titkos szavazási módszert 

használjanak. A személyekre vonatkozó egyedi határozatoknál mindig titkos szavazati 

módszert használnak, kivéve a törvény által meghatározottakat. 

(9) A titkos szavazáshoz szavazó cédulákat használnak. 

(10) A szavazó cédulák megfogalmazása tiszta és pontos, egyértelműen és 

megváltoztathatatlanul. Az opciók kifejezésére szabályként, az „igen” vagy a „nem”szót 

használják. 

(11) A szavazó cédulákat egy urnába teszik. A szavazat számlálásnál, azokat a szavazó 

cédulákat, amelyeken a tanácsos nem fejezte ki egyértelműen a választott opciót vagy a (10) 

bekezdésben említett mindkét szót használta, nem veszik figyelembe. 

(12) A tartózkodásokat az „ellen” szavazatokhoz számolják. 

(13) A név szerinti szólítással történő szavazás menete: az üléselnök elmagyarázza a szavazás 

tárgyát és a „mellette” és „ellene” (pro vagy kontra) szavak (szavazatok) jelentését. A főtitkár 

abc sorrendben felolvasssa valamennyi helyi tanácsos család és utónevét. A felszólított helyi 

tanácsos feláll és választásától függően a „mellette” vagy „ellene” szót kimondja.    

(14) Amennyiben az ülés teremben a jogi határozatképesség nem teljesül, az elnök a 

szavazást elhalassza , annak összeüléséig. 

(15) Amennyiben a helyi tanácsi ülésen zajló vita következtében a határozattervezet 

tartalmában lényegi változások szükségesek, a polgármester, a titkár vagy a helyi tanácsosok 

javaslatára és a jelenlevő helyi tanácsosok többségi beleegyezésével, az ülés elnök a 

határozattervezetet ellenőrzés céljából, újraküldi, a kezdeményezőhöz és a szakosztályokhoz 

(16) A tanács által elutasított határozattervezetek vagy javaslatok, uganazon az ülésen vita 

tárgyaként nem hozhatok vissza. 



 

29. CIKKELY 

A helyi tanácsi határozatok aláírása és ellenjegyzése 

 (1) Az ülést követően, a helyi tanácsi határozatot az ülés elnök írja alá és a jogszerűségért, a 

főtitkár ellenjegyzi. 

(2) Amennyiben az ülés elnök a határozat aláírását írásban elutasítja, a helyi tanácsi 

határozatot legalább 2 olyan helyi tanácsos írja alá, aki részt vett az ülésen.  

(3) Ezen tanácsosok kijelölése az alábbi módok egyike szerint történik: 

a) a legutóbbi helyi választások óta fennálló politikai felállástól függően; 

b) az ülésen résztvevő helyi tanácsosok közül az egyik legidősebb és az egyik legfiatalabb 

c) a helyi tanács által meghatározott egyéb módon; 

(4) A főtitkár, az ellenjegyzést nem teszi meg, amennyiben a határozatot illegálisnak véli. 

Ebben az esetben a következő helyi tanácsi ülésen írásban benyújtja és az ülés előtt 

megindokolja véleményét, amelyet az ülés jegyzőkönyvébe vesznek. 

 

  



4. RÉSZ 

A helyi tanács által elfogadott 

30. CIKKELY  

A helyi tanács által elfogadott határozat típusok 

(1) Az önkormányzatok feladataik gyakorlása során normatív (szabályozó) vagy egyéni 

határozatokat fogad el, amelyek nyilvántartását a jelen határozat 8. számú melléklet szerinti 

minta szerint vezeti. 

(2) A törvény végrehajtásának vagy konkrét végrehajtásának megszervezése során a helyi 

tanácsok adott esetben olyan egyéb jogszabályokat fogadnak el vagy hoznak, amelyek által 

jogok és kötelezettségek születnek, módosulnak vagy megszűnnek. 

31. CIKKELY 

A helyi tanácsi határozatok közlése és nyilvánosságra hozatala 

(1) A főtitkár a helyi tanácsi határozatokat legkésőbb az elfogadást követő l0 munkanapon 

belül közli a prefektussal.  

(2) A helyi tanácsi határozatokat közlik a polgármesterrel. 

(3) A közlést az esetleges jogszerűségi kifogásokkal együtt a főtitkár írásban teszi meg és egy 

erre a célra szolgáló külön nyilvántartásba vezetik.  

(4) A titkár gondoskodik, arról, hogy a határozatokat, a törvényben meghatározottak szerint 

nyilvánosságra hozza és az illetékeseket értesítse. 

(5) A határozatokat, dokumentumokat és pénzügyi információkat, illetve a törvény által előírt 

egyéb dokumentumokat, elektronikus formában és a helyi hivatalos közlönyben 

tájékoztatásul közzéteszik.  

32. CIKKELY 

Normatív (szabályozó) helyi tanácsi határozat 

(1) A normatív határozatok a közzététel időpontjától kötelezővé válnak. 

(2) A normatív határozatok közzététele a prefektussal történt hivatalos közléstől számított 5 

napon belül megtörténik. 



(3)  A több mint 20% feletti nemzeti kisebbséggel rendelkező területi közigazgatási 

egységeknél a normatív határozatokat román nyelven és az illető kisebbség nyelvén is 

közzéteszik. 

33. CIKKELY 

A helyi tanács normatív határozatainak egyéb módon történő közzététele 

(1) A normatív határozatok közzététele: 

a) a …………….internetes oldalán; Bács Községén 

b) a polgármester rendelkezése által mehatározott, a nyilvánosság számára hozzáférhető 

helyen való kifüggesztése; 

c) publikálás a helyi médiában. 

(2) A közzétételről a főtitkár gondoskodik, az (1) bekezdés szerint, aláírásával igazolva, 

megjelölve (feltüntetve) minden határozaton külön-külön az alkalmazott módszert. 

(3) A főtitkárra vonatkozó kötelezettségek teljesítésére, a helyi tanácsi határozatok hatályba 

lépésének érdekében, valamennyi helyi tanácsi határozat végén, kitölti a jelen szabályzat 9. 

számú mellékletében található, a határozat meghozatalát követő kötelező eljárásokat 

tartalmazó kartont (cartuș).  

(4) A prefektusnak küldött helyi tanácsi határozat példányok, kötelezően tartalmazzák a jelen 

szabályzat 9. számú mellékletében szereplő kartont, a törvényesség ellenőrízhetősége 

érdekében. 

34. CIKKELY 

Egyéni jellegű helyi tanácsi határozatok 

(1) Az egyéni jellegű határozatoknak a címzettekkel történő közlése, a prefektussal való 

hivatalos közlés időpontjától számított legfeljebb 5 napon belül megtörténik. 

(2) Az egyéni jellegű határozatok, a címzettekkel történő közlés időpontjától kezdve 

joghatásokat váltanak ki. 

(3) A 20% feletti nemzeti kisebbséghez tartozó lakossággal rendelkező területi igazgatási 

egységek esetében az egyéni jellegű határozatokat, kérésre, az illető nemzeti kisebbség 

nyelvén is közlik. 

  



 

35. CIKKELY 

A közigazgatási okiratok törvényességének ellenőrzése 

A helyi tanácsi határozatokat a prefektus által gyakorolt törvényességi ellenőrzés alá 

tartoznak az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2019. évi 57. számú Sürgősségi 

Kormány rendelet 255. cikkelye szerint. 

5. RÉSZ 

Nemzeti kisebbségi nyelv használata 

36. CIKKELY 

Nemzeti kisebbségi nyelv használata 

(1) A 20% feletti nezeti kisebbséghez tartozó  lakossággal rendelekző területi közigazgatási 

egységeknek/alegységeknek alárendelt helyi közigazgatási hatóságok, közintézmények, 

illetve a decentralizált közszolgáltatók is biztosítják a velük való kapcsolatukban az adott 

nemzeti kisebbség nyelvének használatát, az Alkotmány szerint, az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel a 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány rendelet és olyan nemzetközi 

szerződések szerint, amelyeknek Románia részese, fele. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő közigazgatási hatóságok, határozattal dönthetnek a nemzeti 

kisebbségek nyelvhasználatának biztosításáról, azoknál a közigazgatási egységeknél, ahol a 

nemzeti kisebbséghez tartozó államállampolgárok százaléka nem éri el az (1) bekezdésben 

meghatározott arányt.    

 37. CIKKELY  

A hivatalos nyelv és a nemzeti kisebbségi nyelv használata 

(1) Az állampolgárok és a helyi közigazgatási hatóság közötti kapcsolatokban a román 

nyelvet kell használni. 

(2) A 20% feletti nezeti kisebbséghez tartozó  lakossággal rendelekző területi közigazgatási 

egységeknél, a helyi közigazgatási hatóság, a szakapparátus és ezeknek alárendelt szervezetei 

közötti kapcsolatokban, az illető nemzeti kisebbség nyelvén is intézkedhetnek szóban vagy 

írásban és a választ román nyelven és az illető nemzeti kisebbség nyelvén is megkapják. 



(3) A (2) bekezdésben említett jogok gyakorlása céljából, a helyi közigazgatási hatóságnak 

alárendelt közintézmények, illetve a decentralizált közszolgáltatóknak kötelessége, az 

ügyintézéshez szükséges forma nyomtatványokat, jelenleg használatos közigazgatási, 

ügyintézési szövegeket kétnyelvű formátumban, román és az adott nemzeti kisebbség 

nyelvén is biztosítani. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározottak szerint használandó formanyomtatványok és az 

aktuális ügyéntézési szövegtípusok listáját, a Nemzeti Kisebbségi Problémakutató Intézettel 

együttműködésben kidolgozott Interetnikai Kapcsolatok Osztály javaslatára, Kormány 

határozattal, a közigazgatási, közpénzügyi és belpolitikai területen feladatokat ellátó 

minisztériumok véleményével (láttamozásával) állapítják meg. 

(5) A (2) bekezdésben előírt feltételek szerint, az ügyfélszolgálati (közönségkapcsolati) 

feladatokat ellátó tisztségeket betöltők között az adott kisebbségi nyelvet beszélők is vannak.  

(6) A helyi közigazgatási hatóságok gondoskodnak a települések és a fennhatóságuk alá 

tartozó közintézmények nevének román nyelven és az illető nemzeti kisebbségi nyelven 

történő feltüntetéséről, valamint közérdekű hirdetmények román nyelven és az illető nemzeti 

kisebbségi nyelven történő kifüggesztéséről, a (2) bekezdés feltételei szerint. 

(7) A hivatalos okiratok kötelezően román nyelven készülnek, nulla toleranciával büntetendő. 

 

  



6. RÉSZ 

A állampolgároknak a határozattervezetek kidolgozási és megvitatási eljárásában való 

részvételére vonatkozó rendelkezések 

38. CIKKELY 

Polgári kezdeményezés 

(1) Az államállampolgárok az állandó lakóhelyükhöz tartozó település helyi tanácsának 

javaslatot tehetnek határozattervezetek megvitatására és elfogadására.  

(2) Egy határozattervezet promoválását szavazati joggal rendelekező egy vagy több 

állampolgár is kezdeményezheti, ha azt a választói névjegyzékben szereplő, a területi 

közigazgatási egység területén állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 

választóállampolgárok legalább 5%-a támogatja. 

(3) Az indítványozók benyújtják a határozattervezethez javasolt formanyomtatványt a 

főtitkárnak. A projektet a főtitkár nyilvános tájékoztatás céljából kifüggeszti. 

(4) Az indítványozók a főtitkár által rendelkezésre bocsátott nyomtatványokkal biztosítják a 

támogatói listák elkészítését. 

(5) A támogatói listák tartalmazzák, a támogatók család és utónevét és állandó lakcímét, a 

személyazonossági okirat sorozatát (seria) és számát és a támogatók aláírását. 

(6) A támogatók listáját, csak a szavazati joggal rendelkező, a választói névjegyzékben 

szereplő, területi közigazgatási egység/alegység területén állandó lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező választóállampolgárok írhatják alá, amelynek az önkormányzata a 

szóban forgó határozattervezetet megvitatja. 

(7) A dokumentum leadását és annak, a főtitkár által történő ellenőrzését követően, a 

határozattervezet a helyi tanács szabályozási munkarendjét követi. 

39. CIKKELY 

A állampolgárokkal való kapcsolattartásban a helyi tanács döntéshozatali átláthatóságának 

biztosítására vonatkozó alapelvek és szabályok 

(1) Az állampolgárokkal való kapcsolattartásban a helyi tanács döntéshozatali 

átláthatóságának biztosítására, a helyi tanács a következő alapelveket fogja betartani: 



a) a nyilvánosság tájékoztatása a megvitatásra kerülő közérdekű kérdésekről és a normatív 

jellegű határozattervezetekről; 

b) az önkormányzat kezdeményezésére, az állampolgárokkal és a jogszerűen megalakult 

egyesületekkel való egyeztetés a normatív jellegű határozattervezetek kidolgozása során; 

c) az állampolgároknak az adminisztratív döntéshozatalban és a határozattervezetek 

kidolgozásában való aktív részvétele. 

(2) Az alábbi szabályok betartása: 

a) a helyi tanács ülései nyilvánosak, a törvény szerint; 

b) az ülésen zajló vitákat jegyzőkönyvbe veszik és nyilvánosak, a törvény szerint; 

c) a helyi tanácsi üléseken elfogadott határozatokat iktatják és archíválják és esettől függően 

nyilvánosságra hozzák a törvény előírásai és a szervezeti és működési szabályzat szerint.  

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazzák a helyi tanácsi határozat kidolgozásának 

esetében és azon ülések esetében amelyek alatt a következők szerepelnek: 

a) nemzetvédelmi információk, nemzet védelem és nemzeti szintű közrend, illetve a törvény 

szerinti besorolással rendelkező információ kategóriákba tartozó tanácskozások; 

b) a kereskedelmi vagy pénzügyi tevékenységek értéke, megvalósítás határideje és a 

műszaki- gazdasági adatok, amennyiben a közzétételük a tisztességes verseny elvét sérti, a 

törvény szerint; 

c) személyes adatok, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a 

Tanács 2016. április 27-i2016/679 rendelete és a 95/46/CE (EK) hatályon kívül helyezése 

(Általános adatvédelmi rendelet), utólagos módosításokkal. 

 

  



40. CIKKELY 

Az állampolgároknak a határozattervezetek kidolgozásában és vitájában való részvételére 

vonatkozó rendelkezések 

(1) A normatív jellegű határozattervezetek kidolgozási folyamatában, az indítványozó, a 

főtitkár közbenjárásával, köteles egy, a normatív határozattervezet kidolgozására vonatkozó 

közleményt kiírni, közzétenni. 

(2) A normatív jellegű határozattervezet kidolgozására vonatkozó közleményt, az (1) 

bekezdés feltételei szerint, a helyi közigazgatási hatóságok felé megvizsgálásra, láttamozásra 

és elfogadásra való küldés előtt legalább 30 nappal közzé kell tenni.  A közlemény 

tartalmazza az indítványozó, jóváhagyó jelentését a javasolt normatív jellegű határozat 

elfogadásának szükségességéről, az illető normatív jellegű határozattervezet teljes szövegét, 

illetve a határidőt, az érdeklődők írásbeli javaslatának, véleményének benyújtási helyét és 

módját, a normatív jellegű határozattervezetre vonatkozó ajánlat értékével. 

(3) Egy normatív jellegű, üzleti szempontból is releváns határozattervezet kidolgozására 

vonatkozó közleményt a főtitkár továbbítja a gazdasági társaságok és egyéb jogszerűen 

alapított egyesületek felé, meghatározott tevékenységi területen a (2) bekezdésben 

meghatározott határidőn belül. 

(4) A közlemény megjelenítésekor a normatív jellegű határozattervezet indítványozója egy 

legalább 10 napos határidőt szab meg, a nyílvános vita tárgyát képező normatív jellegű 

határozattervezettel kapcsolatos írásbeli javaslatok, vélemények fogadására. 

(5) A polgármester kijelöl a szakapparátusból egy, a civilekkel való kapcsolatért felelős 

személyt, aki átveszi, fogadja, a javasolt normatív jellegű határozattervezet iránt érdeklődő 

személyek javaslatait és véleményét. 

(6) A normatív jellegű határozattervezetet, a (4) bekezdés szerinti észrevételek és javaslatok 

alapján, a véglegesítést követően, elemzésre és jóváhagyásra elküldik az érdekelt 

közigazgatási hatóságok részére.  

(7) A normatív jellegű határozattervezet indítványozója, köteles megbeszélést szervezni, 

amelyen a normatív jellegű határozattervezetet nyilvánosan megvitatják, ha ezt egy hivatalos 

egyesület vagy egyéb közigazgatási hatóság előzőleg írásban kérte. 

(8) Minden olyan esetben, amikor nyilvános viták céljából üléseket szerveznek, az ülés 

időpontjának és helyszínének közlését követő 10 napon belül meg kell tartani az ülést. A 



normatív jellegű határozattervezet indítványozójának, az arra vonatkozó valamennyi ajánlatot 

meg kell vizsgálnia. 

(9) Olyan esetben amikor  egy helyzet,  kivételes helyzetéből adódóan azonnali megoldásokat 

igényel, a helyi közérdek súlyos sérelmének elkerülése érdekében, a normatív jellegű 

határozattervezeteket a hatályos   jogszabályok szerint sürgősségi eljárásban kell elfogadni. 

(10) Az állampolgári kezdeményezésre javasolt normatív jellegű határozattervezetekre 

vonatkozó, az (1), (4) és (7) bekezdésben említett kötelezettségek teljesítése a főtitkár által 

történik.  

(11) A normatív jellegű határozattervezet kezdeményezője köteles írásban igazolni az 

állampolgárok és jogszerűen létrejött egyesületeik által megfogalmazott és írásban benyújtott 

ajánlások el nem fogadását. 

41. CIKKELY 

A helyi képviselő-testület munkájában érdekelt személyek részvétele a nyilvános üléseken 

(1) A helyi képviselő-testület munkájában érdekelt személyeknek a, a nyilvános üléseken 

való részvétele a 27. cikkely szerint történik, a következő lépések előzetes betartásával: 

a) a helyi tanácsi ülésről szóló közleményt a helyi önkormányzat székhelyén kifüggesztik, a 

területi közigazgatási egység/alegység internetes oldalán közzéteszik vagy a média közvetíti, 

legalább 3 nappal a rendes ülés megtartása előtt és legalább 24 órával a 3 napon belül 

összehívott rendkívüli ülések megtartása előtt, kivételes esetek, amikor a helyi tanácsot 

azonnali rendkívüli ülésre kell összehívni;  

b) e közleményt azon állampolgárok és jogszerűen megalakult egyesületek tudomására kell 

hozni, akik a helyi tanácsi ülésen megvitatandó normatív jellegű határozattervezetekre 

írásban nyújtották be javaslataikat, árajánlattal; 

c) a közlemény, a helyi tanácsi ülés időpontját és helyszínét illetve a napirendi tervet 

tartalmazza. 

(2) A helyi tanács meghatározhatja, hogy az ülések a 27. cikkely (2) bekezdésének c) része és 

28. cikkely (4) bekezdésének d) része szerint legyenek regisztrálv, iktatva. 

  



42. CIKKELY 

A helyi tanács üléseiről készült felvételekben érdekelt személyek 

A 27. cikkely (2) bekezdésének c) része és 28. cikkely (4) bekezdésének d) része 

alapján, a helyi tanácsi ülésekről készült felvételeket, kérésre, közzéteszik, a közérdekű 

információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó jogszabályi feltételek szerint. 

 

43. CIKKELY 

A település képviselője (a falu küldöttje) 

(1) Azon falvak lakosait, akiknek a helyi tanácsban nincs megválasztott helyi tanácsosa, a 

helyi tanácsi üléseken, egy települési képviselő (faluküldött) képviseli. A település 

képviselője (falu küldöttje) a helyi választott tisztségviselők közé tartozik. 

(2) A települési képviselőt a helyi tanács mandátumának időtartamára választják, annak 

megalakulásától számított 20 napon belül, a polgármester által legalább 15 nappal előtte 

összehívott falugyűlésen a polgármester vagy alpolgármester és a területi igazgatási 

egység/alegység főtitkára jelenlétében. 

(3) A települési képviselő megválasztása, a falugyűlésen jelenlévők többségi szavazatával 

történik, ezt jegyzőkönyvbe veszik, amelyet a helyi tanács első ülésén bemutatnak. A 

falugyűlésen, a faluban szavazati joggal rendelkező valamennyi polgár részt vehet. 

(4) A települési képviselő mandátumának megszűnése: 

a) lemondás esetén; 

b) a küldött falujában állandó lakcímmel rendelkező póttag helyi tanácsosként való 

érvényesítése esetén; 

c) az illető területi közigazgatási egység újraszervezése következtében, állandó lakcím 

megváltoztatása esetén; 

d) bírósági ítélet alapján, szabadságvesztéssel járó büntetés esetén, a büntetés egyénre 

szabottságától függetlenül 

e) bírói korlátozás alá helyezése esetén; 

f) választási jog elvesztése esetén; 

g) elhalálozás esetén 



(5) A (4) bekezdésben felsorolt esetekben új települési képviselőt választanak, az (1)-(3) 

bekezdés előírásainak betartásával, amelyet ennek megfelelően alkalmaznak 

(6) A polgármester által összehívott falugyűlés bármikor határozhat, a települési képviselő 

hivatali felmentéséről és a (2) bekezdés szerint, a felmentést követő 20 napon belül, egy 

másik személy megválasztásáról, amelyet ennek megfelelően alkalmaznak. 

(7) A települési képviselőnek kötelező részt vennie a falu ügyeinek tárgyalásán. Joga van 

véleményét kifejteni, véleményét jegyzőkönyvbe veszik. 

 

44. CIKKELY 

Lalkossági fórumok (gyűlések) 

(1) A község vagy város polgáraival a falvakban, vidéken és kerületekben vagy utcákon, 

vagy városi környezetben szervezett lakossági gyűléseken is lehet konzultálni. 

(2) A lakossági gyűléseket a polgármester szervezi és hívja össze, a saját, vagy a helyi 

tanácsosok egyharmados többségének kezdeményezésére. 

(3) A lakossági gyűlés összehívása, a cél, időpont és helyszín közzétételével történik. 

(4) A lakossági gyűlés érvényes megalakulása a választójoggal rendelkező polgárok 

többségének jelenlétében jön létre és a jelenlévő többség javaslatait fogadja el. 

(5) A javaslatokat jegyzőkönyvbe veszik és a polgármesternek továbbítják, aki az első helyi 

tanácsi ülésen a tanács elé terjeszti megvitatásra, a konkrét megvalósítási módok és 

finanszírozás meghatározása céljából. 

(6) A helyi tanács által elfogadott megoldást a főtitkár közzéteszi. 

  



 

V. FEJEZET 

A helyi tanács feloszlatása 

45. CIKKELY 

A helyi tanács feloszlatásának okai 

(1) A helyi tanács feloszlatható törvény szerint vagy helyi népszavazással. Törvény szerint 

feloszlik: 

a) abban az esetben, ha a jogszabályok szerinti összehívás ellenére, négy egymást követő 

hónapon belül legalább egy rendes vagy egy rendkívüli ülést sem tart; 

b) abban az esetben, ha négy egymást követő hónapon belül megtartott 3 rendes vagy 

rendkívüli ülésen, egyetlen határozatot sem fogadott el. 

c) abban az esetben, ha a hivatalban lévő helyi tanácsosok száma, a helyi tanács tagjainak 

felénél kevesebb és azt nem lehetett helyettesekkel, póttagokkal pótolni 6. cikkely szerint. 

(2) A polgármester, alpolgármester, a főtitkár, a prefektus vagy bármely érdekelt személy 

értesíti a közigazgatási bíróságot az (1) bekezdésben előírt esetekről. A bíróság elemzi a 

tényleges helyzetet és dönt a helyi tanács feloszlatásáról. A bírósági döntés végleges és a 

prefektus tudomására hozzák. 

46. CIKKELY 

A helyi népszavazás, referendum 

(1) A helyi tanács, a törvény szerint megszervezett helyi népszavazással feloszlatható. A 

népszavazás szervezése, a Választási nyílvántartásba vett, a területi közigazgatási egység 

területén állandó lakcímmel vagy székhellyel, szavazati joggal rendelkező állampolgárok 

legalább 25% -a által beadott, a prefektushoz intézett kérelemének eredményeként jön létre. 

(2) A kérelem tartalmazza, a népszavazás szervezését kérelmező állampolgárok indokait, 

családnevét és utónevét, születési idejét és helyét, a személyi igazolvány vagy személy 

azonosító okmány sorozatát és számát és a saját kezű aláírást. 

  



 

47. CIKKELY 

A helyi népszavazás szervezése 

(1) A népszavazás szervezésének költségeit a területi közigazgatási egység, a költségvetésből 

állja. 

(2) A helyi népszavazást, a prefektus megbízásából kinevezett, a prefektus, a polgármester , a 

helyi tanács és a megyei tanács egy-egy képviselőjéből és a területi közigazgatási egység 

területi bíróságtól, egy bíróból álló bizottság szervezi. A bizottság titkárságát a prefektura 

biztosítja. 

(3) A helyi népszavazás akkor érvényes, ha a Választási nyílvántartásba vett, a területi 

közigazgatási egység területén állandó lakcímmel vagy székhellyel, szavazati joggal 

rendelkező állampolgárok legalább 30%-a részt vett a szavazáson. A helyi tanács 

tevékenysége a határidő előtt megszűnik, ha e tekintetben az összes leadott szavazat több 

mint a fele érvényes és a népszavazás eredményét a törvény szerint érvényesítették. 

48. CIKKELY 

Választások szervezése a helyi tanács feloszlását követően vagy a népszavazás, referendum 

eredményét követően 

(1) A tanács feloszlásának megállapítását tartalmazó bírósági határozat véglegesítését vagy a 

népszavazás eredményét követő legfeljebb 90 napon belül, új helyi tanácsi, választásokat 

szerveznek. 

(2) Az új helyi tanácsi választások időpontját, a prefektus kérelme alapján, a helyi 

választások szervezési feladatait ellátó hatóságok javaslatára, a Kormány határozza meg. 

  



49. CIKKELY 

Aktuális közügyek megoldása a helyi tanács feloszlása esetén 

(1) Az új helyi tanács megalakulásáig, a község, város vagy municípium, aktuális ügyeivel, a 

polgármester, vagy annak hiányában a főtitkár foglalkozik, a törvény által ráruházott 

hatáskörök és feladatok betartásával. 

(2) Kivételes eset, amikor a 45. cikkely alapján, a helyi tanács feloszlott, amikor a 

polgármester, a megbizatását nem tudja gyakorolni és a területi közigazgatási 

egység/alegység főtitkári állása megüresedett, a prefektus, rendelettel, leválással kinevez egy 

személyt, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási Törvénykönyvről 

szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet VI. részének II. fejezete szerint, aki 

a területi közigazgatási egység/alegység főtitkári feladatait betölti és a község, város vagy 

municípium aktuális ügyeivel foglalkozik, a területi közigazgatási egység/alegység vezetői 

főtitkári állás betöltéséig, a törvény szerint. 

(3) A (2) bekezdés előírásai szerint kijelölt személynek, a Közigazgatási Törvénykönyvről 

szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet III. részének VII. fejezetében és a 

Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet VI. 

részének II. fejezetében előírt területi közigazgatási egység/alegység főtitkári állás 

betöltéséhez szükséges tanulmányi végzettséggel és szaktudással, tapasztalattal kell 

rendelkeznie. 

(4) A (2) bekezdésben említett esetben, a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. 

számú Sürgősségi Kormány Rendelet VI. részének II. fejezetétől eltérve, a község, város 

vagy municípium főtitkári vezetői köztisztviselői funkció betöltésére kitűzött állásversenyt, a 

prefektura rendezi, szervezi. 

(5) A község, a város vagy a municípium főtitkárának kinevezése, a (2) bekezdésének esete 

szerint történik, vagy abban az esetben, amikor a prefektus a (2) bekezdésben előírt kivételes 

helyzetet megelőzően megindította a verseny megszervezésére vonatkozó eljárást, ha a 

megvalósítást megakadályozó helyzet nem szűnt meg. (ha nem szűnt meg az a helyzet, amely 

a polgármesteri feladatok gyakorlását lehetetlenné tette) 

  



VI. FEJEZET 

Helyi képviselő mandátumának gyakorlására vonatkozó rendelkezések 

1. RÉSZ 

A helyi képviselő mandátumának gyakorlása 

50. CIKKELY 

Helyi választottak mandátuma 

A helyi tanácsos mandátuma 4 évre szól és a törvény szerint gyakorolja 

51. CIKKELY 

A helyi tanácsosoknak a területi közigazgatási egység érdekeinek képviseletére való 

megbízása 

A társadalomban, a területi közigazgatási egység, az önkormányzat és egyéb 

együttműködő vagy partner szervezetek érdekeinek képviseletére felhatalmazott helyi 

tanácsosokat, a helyi tanács határozatával nevezik ki, a törvények szerint, az alkalmazandó 

összeférhetetlenségi rendszabály és a legutóbbi helyhatósági választások óta kialakult 

politikai formációval összhangban. 

52. CIKKELY 

Képviselet a közösségek közötti fejlesztési egyesületekben és a regionális szereplők szintjén 

A közösségek közötti fejlesztési egyesületek és a regionális és helyi együttműködő 

partnerek közgyűlésein, a községeket, városokat, municípiumokat, a polgármesterek 

képviselik. A polgármesterek, a közgyűléseken, a területi közigazgatási egység képviseleti 

tisztségüket átruházhatják az alpolgármesterre, közügyintézőkre, illetve bármely más, a 

polgármester szakkaparátusához tartozó vagy helyi érdekű közintézményhez tartozó 

személyre.  

  



53. CIKKELY 

A helyi tanácsosi mandátum felfüggesztése 

(1) A helyi tanácsosi mandátum felfüggesztésének esetei: 

a) előzetes letartóztatás elrendelése; 

b) házi őrizet elrendelése; 

c) a tanács amelyhez tartozik, a Kormány, vagy a Parlament belföldi vagy külföldi 

küldetéssel bízta meg. 

(2) Utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Büntetőeljárási Törvénykönyvből a 2010. 

évi 135. számú Törvény (1) bekezdésének a) és b) része szerint előírt intézkedéseket a 

bíróság haladéktalanul közli a prefektussal, aki végzésével a közléstől számított legfeljebb 48 

órán belül megállapítja a megbízatás felfüggesztését.  

(3) Az (1) bekezdés c) részében szereplő esetnek megfelelő dokumentumokat a kiállító a 

kijelöléstől számított 5 munkanapon belül közli a főtitkárral és polgármesterrel, és a helyi 

tanáccsal való közlést követő első ülésen, a helyzetet, határozat által tudomásul veszi. 

(4) A felfüggesztés az (1) bekezdésben említett helyzet megszűnéséig tart. 

(5) A (1) bekezdés a) és b) részeiben szereplő helyzetekre kiadott felfüggesztő végzést, illetve 

az (1) bekezdés c) részének feltételei szerint a helyi tanácsosi képviseleti jog felfüggesztésére 

vonatkozó határozatot haladéktalanul közlik a helyi tanácsossal, a rendelet, illetve a tanácsi 

határozat kiállítását követő legfeljebb 48 órán belül.   

(6) Ha az (1) bekezdés a) és b) részében foglaltak szerint hivatalából felfüggesztett 

tanácsossal szemben, a nyomozás megszüntetését vagy lemondását rendelték el, vagy a 

bíróság elrendelte a felmentést vagy a büntetőper megszüntetését, kártérítésre jogosult, a 

törvény szerint. 

  



54. CIKKELY 

Az alpolgármester mandátumának felfüggesztése 

(1) Az alpolgármesteri mandátum felfüggesztésének esetei:  

a) előzetes letartóztatás elrendelése; 

b) házi őrizet elrendelése; 

(2) Utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Büntetőeljárási Törvénykönyvből a 2010. 

évi 135. számú Törvény (1) bekezdése szerint előírt intézkedéseket a bíróság haladéktalanul 

közli a prefektussal, aki végzésével a közléstől számított legfeljebb 48 órán belül megállapítja 

a megbízatás felfüggesztését.  

(3) A felfüggesztő végzést, a kiállítástól számított legfeljebb 48 órán belül közlik a 

polgármesterrel. 

(4) A felfüggesztés az (1) bekezdésben említett helyzet megszűnéséig tart. 

(5) Abban az esetben, ha a hivatalából felfüggesztett alpolgármesterrel szemben elrendelték  

a nyomozás megszűntetését vagy a lemondásra kötelezték, vagy a bíróság elrendelte a 

felmentést vagy a büntetőper megszüntetését, a törvény szerint, a felfüggesztés időtartamának 

megfelelő bér kifizetésére jogosult.  

55. CIKKELY 

a Helyi képviselői mandátum megszűnése 

(1) A helyi tanácsosi tisztség az újonnan megválasztott tanács jogerős megalakulásával 

megszűnik. 

(2) A helyi tanácsosi tisztség megszűnésének esetei a mandátum lejárati ideje előtt: 

a) lemondás; 

  



b) a Nemzeti Integritás Hatóság létrehozásáról, szervezetéről és működéséről szóló 2007. évi 

144. számú Törvény módosítására és kiegészítésére, illetve egyéb jogszabályok módosítására 

és kiegészítésére, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a közméltósági funkciók 

gyakorlásának feddhetetlenségéről szóló 2010. évi 176. számú Törvény szerinti 

összeférhetetlenségi állapot megállapítása és szankcionálása; 

c) állandó lakhely megváltoztatása, egy másik területi közigazgatási egység területére, 

ideértve annak átszervezését is; 

d) három naptári hónapon belül, több mint 3 egymást követő rendes és/vagy rendkívüli 

tanácsülésről való igazolatlan hiányzás; 

e) 3 naptári hónapon belül összehívott 3 testületi ülésről történő igazolatlan hiányzás esetén, 

amely a törvény szerint a rendes és/vagy rendkívüli ülések megtartását lehetetlenné teszi. 

f) a mandátum gyakorlásának kimaradása, több mint 6 egymást követő hónapig tartó 

távolmaradás esetén, kivéve a törvényben meghatározott eseteket; 

g) jogerős bírósági határozattal hozott szabadságvesztésre szóló elmarasztaló ítélet, a 

büntetésvégrehajtás egyénre szabási módjától függetlenül; 

h) bírósági eltiltás alá helyezés; 

i) a választási jogok elvesztése; 

j) a politikai párttagság vagy nemzeti kisebbségi szervezeti tagság elvesztése; 

k) jogerős bírósági határozattal hozott ítélet, a választási eljárás alatt elkövetett választási 

bűncselekmény miatt, a bűntetésvégrehajtástól és annak egyénre szabási módjától 

függetlenül; 

l) elhalálozás; 

(3) A mandátum jogerős megszűnésének időpontja, a (2) bekezdés a), c) –f) és l) részeiben 

felsorolt esetekben, az esemény bekövetkeztének ideje vagy a megszűnést meghatározó 

feltételek teljesülésének időpontja. 

(4) A (2) bekezdés b) részében szereplő esetben, a mandátum jogerős megszűnésének 

időpontja, abban az esetben, ha az összeférhetetlenséget megállapító értékelő jelentés 

jogszerűségét nem vitatták, az utólagosan módosított és kiegészített 2010. évi 176. számú 

Törvény alapján, annak az időszaknak a lejárati időpontja, amely alatt a helyi tanácsosnak 

jogában áll az értékelő jelentést megtámadni. 



(5) A (2) bekezdés j) részében szereplő esetben, a mandátum megszűnésének időpontja, a 

politikai párt vagy nemzeti kisebbségi szervezeti tag kizárásáról dönteni illetékes bíróság 

határozatának, a prefektussal, főtitkárral és a helyi tanácsossal való közlésének időpontja, 

abban az esetben, ha jogszerűségét nem vitatták. 

(6) A (2) bekezdés a), c) –f) és l) részeiben szereplő esetekben a helyi tanácsosi mandátum 

megszűnésének, illetve a helyi tanácsosi álláshely megüresedésének megállapítása, a 

polgármester vagy esettől függően bármely helyi választott tisztviselő javaslatára az eset 

megjelenését követő első ülésen elfogadott, az illetékes tanács által kiállított megállapító 

határozattal történik. A tanács határozatát haladéktalanul közölni kell az illetékes bírósággal, 

hogy az, a 8. cikkely feltételei szerint a póttag, valamint a helyi tanácsos megbizatását 

érvényesítse. Ez a határozat nem képezi szavazás tárgyát, mivel ez egy ténymegállapítás. 

(7) A helyi tanács, a (6) bekezdésben szereplő határozatot köteles, a (2) bekezdés a), c) –f) és 

l) részeiben szereplő esetek egyikére vonatkozó, a polgármester és a főtitkár által aláírt, 

megállapító jelentésnek a napirendi tervezetbe történő felvételétől számított 30 napon belül 

elfogadni. A helyi tanácsosi mandátum megszűnésének illetve az álláshely megüresedésének 

megállapítása, a helyi tanácsnak adott határidőtől számított legfeljebb 10 napon belül,  

prefektusi rendelet által történik, a főtitkár által közölt megállapító jelentés alapján, a helyi 

tanács által ezen határozat el nem fogadása esetén.  

(8) A (2) cikkely b), g) –k) részeiben szereplő esetekben, a helyi tanácsosi mandátum 

jogszerű megszűnésének, illetve a helyi tanácsosi álláshely megüresedésének megállapítása 

prefektusi rendelet által történik, a közjogi méltóságok és közfeladatok gyakorlása során az 

integritás biztosításáért és az intézményi korrupció megelőzéséért felelős hatóság vagy a 

bíróság által, a prefektusnak megküldött értesítés napjától legfeljebb 30 napon belül. 

(9) A (7) és (8) bekezdésben szereplő esetekben kiállított prefektusi rendeletet, haladéktalanul 

tovább kell küldeni az illetékes bíróság felé, hogy a helyi tanácsost felváltó és a főtitkárt 

felváltó mandátumát érvényesítse a 8. cikkely szerint. 

(10) A (2) bekezdés a), c) – f), h) és l) részeiben szereplő esetekben, a tanácsi határozat 

alapjául, az esemény bekövetkeztétől számított legfeljebb 3 napon belül elkészített, a 

polgármester és a főtitkár által aláírt, ténymegállapító jelentés szolgál. A jelentéshez, igazoló 

okiratokat csatolnak. 

  



(11) A (2) bekezdés g), i), k) részében szereplő esetekben, a prefektusi rendelet alapjául, a 

bíróság által a prefektusnak küldött értesítések szolgálnak.  

(12) A (2) bekezdés j) részében szereplő esetben, az illetékes fórumnak, a határozat közlését 

követő 30 napon belül döntenie kell, a megválasztott helyi tanácsos politikai pártjához  vagy 

a nemzeti kisebbségi szervezetéhez tartozó tagjának kizárásáról, a prefektus rendelet által 

megállapítja a helyi tanácsos mandátumának megszűnését annak eredeti lejárati ideje előtt és 

a helyi tanácsosi álláshelyet megüresedettnek nyilvánítja.  A prefektusi rendeletet 

haladéktalanul tovább kell küldeni az illetékes bíróság felé, hogy a helyi tanácsost felváltó és 

a főtitkárt felváltó mandátumát érvényesítse a 8. cikkely szerint. 

(13) A (2) bekezdés c) – f) részében szereplő esetekben, a határozat ellen az érintett helyi 

tanácsos fellebbezést nyújthat be a bírósághoz, a közléstől számított 10 napon belül. A 

bíróság legfeljebb 30 napon belül döntést hoz, mivel a kérelem elbírálására vonatkozó eljárás 

nem irányadó. Ez esetben az előzetes eljárás lefolytatása már nem történik meg, az elsőfokú 

határozat jogerős.  

(14) Valamennyi esetben, a bírósági határozatot közlik a felekkel, a prefektussal és 

főtitkárral, aki köteles, a közléstől számított két napon belül a területi közigazgatási 

egység/alegység székhelyén kifüggeszteni 

(15) A (6) – (8) bekezdés feltételei szerint megüresedettnek nyilvánított álláshelyet, az illető 

politikai párt, politikai-  vagy választási szövetség által jelölt, az utólagosan módosított és 

kiegészített 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány rendelet 117. cikkelye szerint 

érvényesített és esküt tett póttaggal töltik be, a bjrósági határozat jogerőre emelkedését 

követően. 

(16) A helyi tanácsosi mandátum megszűnése, állandó lakcím változtatása, más területi 

közigazgatási egység területére történő költözés esetén, az érintett személy személyazonosító 

okmányában a jogszabály szerint illetékes szerv ennek megfelelően tett bejegyzését követően 

léphet közbe. 

(17) Lemondás esetén a helyi tanácsosi mandátum megszűnésének megállapítása, az esetet 

követő első tanácsi ülésen történik és a főtitkárnak, polgármesternek és üléselnöknek írásban 

benyújtott felmondás alapján. A felmondás megállapításáról és a helyi tanácsosi álláshely 

megüresedéséről szóló tanácsi határozatot az illetékes bírósággal  haladéktalanul közölni kell, 

hogy a helyettesítő megbizatását a 8. cikkely feltételei szerint érvényesítse. 



(18) A (2) bekezdés g)-i) és k) része csak a a bírósági határozat jogerőre emelkedését 

követően alkalmazható. Ezekben az esetekben az időpont a mandátum jogerős 

megszűnésének időpontja. 

(19) A (4) bekezdésben említett okirat vagy az (5) bekezdésben említett határozat 

jogszerűségének vitatása esetén, a mandátum jogszerű megszűnésének időpontja, a bírósági 

határozat jogerőre emelkedésének időpontja. 

(20) A helyi tanácsos, a mandátuma megszűnését követően: 

a) a tanácsi ülésekhez szükséges határozatképesség megállapítása során már nem vehető 

figyelembe; 

b) a tanácsi üléseken, illetve a tanács által szervezett szakbizottsági üléseken történő 

szavazásokon már nem vehet részt; 

c) már nem jogosult a havi juttatásra. 

56. CIKKELY 

A tanácsosi mandátum megszűnésének következtében megszűnő alpolgármesteri mandátum 

(1) Az 55. cikkely (2) bekezdése szerinti tanácsosi mandátum megszűnésének 

következménye az egyazon időpontban történő alpolgármesteri mandátum jogszerű 

megszűnése. 

(2) Az alpolgármesteri mandátum, a 11. cikkely szerinti elbocsátást követően, idő előtt 

megszűnhet. 

  



2. RÉSZ 

Helyi választott tisztviselők jogai 

57. CIKKELY 

A helyi választott tisztviselők igazolványa és jelvénye 

(1) Az alpolgármester, megválasztását követően, a polgármester által aláírt igazolványt, 

illetve az alpolgármester jogi státuszát jelző jelvényét átveszi. Az alpolgármester 

igazolványát a főtitkár adja át.  

(2) A helyi tanács jogszerű megalakulásának kijelentését követően, a képviselők, a 

polgármester által aláírt, önkormányzati képviselői tisztséget igazoló igazolványt és a helyi 

közösség választott képviselői tisztséget  jelző jelvényt kapnak, amelyet mandátumuk ideje 

alatt viselhetnek.  

(3) Az alpolgármesteri és helyi képviselői igazolvány és jelvény mintát Kormány határozattal 

állapítják meg.  

(4) Az igazolványok, jelvények illetve (dísz)szalagok elkészítési költségeit, a helyi 

költségvetés állja. 

(5) Az igazolványt és a jelvényt, a mandátum lejártát követően megőrízhetik emlékbe. 

(6) A Románia nemzeti színeivel diszített szalagot, Románia Nemzeti Napja alkalmából, 

ünnepeken, fogadásokon, nyilvános szertartásokon és esküvői ünnepségeken, függetlenül 

azok helyszínétől, kötelező viselni. 

58. CIKKELY 

A helyi választott tisztviselők védelme 

(1) A helyi választott képviselő számára, megbizatásának gyakorlása alatt vélemény 

nyilvánítási szabadság biztosított, az általa képviselt helyi közösség közügyeinek megoldása 

és intézése érdekében.  

(2) A helyi választott tisztviselők, a mandátumuk gyakorlása során kifejtett politikai 

véleményükért jogilag nem vonhatók felelősségre. 

(3) A helyi választott képviselők megelőző letartóztatási intézkedés visszatartását, 

elrendelését, házi őrizetbe vételét vagy büntetőeljárás folytatását, valamint az intézkedések 



meghozatalát előidéző tetteket, az intézkedéseket meghozó szervek, legkésőbb 24 órán belül, 

a hozzá tartozó közigazgatási hatóság és a prefektus tudomására hozzák. 

(4) A helyi választott tisztviselők mandátumuk ideje alatt közigazgatási jogkört gyakorlónak 

minősül és a törvény által biztosított védelmet élvezi. 

(5) A (4) bekezdésben említett védelemben részesül a helyi választott képviselő családja is – 

férj, feleség, gyerekek - ha az ellenük irányuló agresszió közvetlenül a helyi választott 

tisztségviselőre kíván nyomást gyakorolni mandátumának gyakorlásával kapcsolatban. 

59. CIKKELY 

Helyi képviselői csoportok 

(1) A helyi képviselők, attól függően, hogy mely politikai pártok vagy szövetségek listájáról 

választották meg őket, csoportokat alkothatnak, ha legalább 3-an vannak. 

(2) Azon képviselők akik  az (1) bekezdésbe előírt feltételeknek nem feleltek meg, társulással 

csoportot alkothatnak. 

(3) A helyi választott képviselő csoportot, a csoport tagjainak többségi nyílt szavazatával 

megválasztott vezető vezeti. A politikai csoport megnevezéséről, összetételéről és vezetési 

formájáról értesítést továbbítani kell a főtitkárnak, aki értesíti a helyi tanácsot, a kialakult 

politikai csoportokról. 

(4) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései a független képviselőkre is vonatkoznak 

(5) A helyi képviselők, nem alkothatnak csoportokat, olyan politikai pártok nevében, akik 

nem vettek részt a választásokon vagy a tanácsba való bekerüléshez szükséges szavazati 

számot nem érték el. 

(6) A helyi tanácsban képviselt vagy már csoportokat alkotott két vagy több párt egyesülése 

(fúziója) esetén külön csoportot alkothatnak. 

(7) A polgármester a rendelkezésre állás függvényében biztosítja a képviselőcsoportok 

számára a politikai tevékenységek végzéséhez szükséges helyeket és logisztikát a jogi és 

szabályozási kötelezettségek gyakorlása érdekében. 

  



60. CIKKELY 

Korábbi munkaviszony vagy szolgálati jogviszony 

(1) Az alpolgármesteri mandátum időszaka alatt, valamely közintézménynél vagy hatóságnál 

vagy önálló területeken vagy  teljes vagy többségi állami tőkével rendelkező társaságoknál 

vagy a területi közigazgatási egységeknél, kivéve a törvényben meghatározott esetekben a 

munkaszerződést, illetve a munkaviszonyt felfüggesztik. 

(2) Az a helyi képviselő, akinek a munkaviszonya vagy munkaszerződése, a törvény szerint, a 

mandátuma elkezdésének napján fel van függesztve, a helyi képviselői mandátuma 

megszűnését követően ugyanabban a munkaviszonban vagy munkaszerződéssel folytatja a 

tevékenységét.  

(3) A tevékenység vagy munkaszerződés felfüggesztésében kivételt képeznek, a tanárok, 

tudományos kutatók, az irodalmi-művészeti alkotás területén beosztást betöltő vagy 

tevékenységet folytató személyek. 

(4) Az (1) bekezdés szerint felfüggesztett munkaszerződéssel vagy munkaviszonnyal 

rendelkező személyek helyére más személyek kinevezhetők vagy foglalkoztathatók, de csak 

meghatározott ideig. 

(5) Az alpolgármesteri mandátum megszűnését követően az érintett személyek, ugyanazon 

munkaszerződés szerint vagy munkaviszonyban folytatják tevékenységüket, mint azelőtt. Az 

osztályzás és az alkalmazási fokozat megállapításakor figyelembe veszik a választott közjogi 

méltósági munkakörökben eltöltött időt is. 

(6) Ha a jogi személy vezetése a választást megelőzően betöltött munkakörben betöltött 

tevékenységének újra felvételét elutasítja, az érintett személy az illetékes bírósághoz 

fordulhat, a kérelme mentesül a bírósági illetékbélyeg alól. 

(7) Az (1) bekezdésben említett személyek munkaszerződése, fel nem róható okokból, a 

mandátum megszűnését követő 2 évig nem módosítható vagy nem bontható fel, a törvényben 

meghatározott kivételekkel. 

  



61. CIKKELY 

Javadalmazás 

(1) A tanácsüléseken és a szakbizottsági üléseken való részvételért a helyi tanácsosoknak 

havi juttatás jár. Az üléseken való részvételért, az alpolgármestereknek nem jár juttatás. 

(2) A helyi tanács rendes vagy rendkívüli ülésein részt vevő, illetve a megyei tanács ülésein 

és szakbizottsági üléseken részt vevő helyi tanácsosok havi juttatása, a polgármesternek járó 

havi juttatás 10%-áig adható, az utólagosan módosított és kiegészített 2019. évi 57. számú 

Sürgősségi Kormány rendelet, valamint a tanács hatóság szervezeti és működési szabályzata 

szerint. 

(3) A helyi képviselők juttatást kaphatnak, havonta legalább egy rendes tanácsülésen és egy 

szakbizottsági ülésen való részvételért. 

(4) A helyi képviselők a törvény szerint, a mandátumuk gyakorlásához kapcsolódó 

költségeket, illetve utazási, szállás költségeket, a delegáció vagy kiutazási költségeket, illetve 

a törvényben meghatározott egyéb költségeket, az (1) bekezdésben szereplő juttatáson kívüli 

egyéb költségeket  elszámolhatják. 

(5) A helyi tanácsi üléseken és szakbizottsági üléseken részt vevő helyi képviselők havi 

javadalmazását a következő képlet szerint számolják: 

IL = a x IP x (0,65 x PCL/NȘCL+ 0,35 x PCS/ NȘCS), 

az „IL” a helyi képviselő havi juttatása; „a” a helyi tanács által meghatározott százalék, amely 

kisebb vagy egyenlő a polgármester havi juttatásának (IP) a 10%-val; „IP” a polgármester havi 

juttatása; „PCL” a helyi képviselőnek az adott hónapban a helyi tanácsi üléseken való 

részvételének a száma; „PCS” a helyi képviselőnek az adott hónapban a szakbizottsági 

üléseken való részvételének a száma; „NȘCL” az adott hónapban megtartott rendes és 

rendkívüli tanácsi ülések száma; „NȘCS” az adott hónapban megtartott szakbizottsági ülések 

száma, amelyeknek a helyi képviselő tagja. 

  



(6) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott juttatások kifizetése, kizárólag a területi 

közigazgatási egység/alegység költségvetésének működési bevételeiből történik. 

(7) Az (1) – (4) bekezdések rendelkezései a települési képviselőre (falu küldött) vonatkozóan 

is alkalmazandó. 

(8) A helyi tanács, a finanszírozási lehetőségekkel összhangban, a (2) bekezdésben előírt 

juttatás mennyiségének csökkentéséről és a kvóta összegéről dönthet, amelyet a (4) bekezdés 

rendelkezései szerint elszámolnak. 

(9) A helyi választott tisztviselőknek járó pénzjáradékok, a törvény értelmében, a nyugdíj 

vagy egyéb jövedelmekkel összevonhatók. 

(10) A helyi tanácsosok és a települési képviselő, a munkaidő alatt tartott helyi tanácsi 

üléseken való részvétele, nem befolyásolja fizetésüket és egyéb jogaikat, amelyek a 

törvénynek megfelelően a munkahelyükről kapnak. 

62. CIKKELY 

A közigazgatási okiratok indítványozására vonatkozó jog 

A helyi választott tisztviselőknek jogában áll egyénileg vagy csoportosan indítványozni a 

közigazgatási okiratokat. 

63. CIKKELY 

Szállítás 

Azoknak a helyi képviselőknek, akik állandó lakhelyükről, a helyi tanács üléseire 

vagy a szakbizottsági ülésekre saját autóval vagy tömegközlekedéssel jutnak el, az utazási 

költséget kifizetik.  

64. CIKKELY 

Szakképzés 

(1) A helyi választott tisztviselőknek joguk van szakmai képzésekhez, oktatáshoz és 

fejlődéshez.  

(2) A helyi választott tisztviselők, mandátumuk alatt, a törvény szerint szervezett szakmai 

képzési, oktatási és fejlesztési programok, tanfolyamok kifizetésében részesülnek, az utazási 

költségek, szállás, étkezés, a kiküldetésre vagy kiutazásra kapott juttatások kifizetésében 

részesülnek, a törvény szerint. 



(3) A közigazgatási hatóságok és intézmények kötelesek a helyi költségvetésben biztosítani 

az Országos Közigazgatási Intézet által vagy egyéb szakmai képzéseket továbbképzéseket 

tartó intézetek által, a hatóság vagy intézmény kezdeményezésére vagy érdekében szervezett 

szakmai képzési, továbbképzési programokhoz szükséges összegeket, a mandátum ideje alatt 

és a (2) bekezdésben említett, a helyi választott tisztviselők részére szánt költségeket 

biztosítani.  

65. CIKKELY 

Információkhoz való hozzáférés 

(1) A helyi választott tisztviselőknek a közérdekű információkhoz való hozzáférési joga nem 

korlátozható. 

(2) A központi és helyi közigazgatási hatóságok, közintézmények, közszolgáltatók, illetve a 

privát joggal rendelkező jogi személyek kötelesek gondoskodni a helyi választott tisztviselők 

hatáskörének megfelelő, a közügyekre és a helyi érdekű kérdésekre vonatkozó korrekt 

tájékoztatásáról. 

66. CIKKELY 

Az egyesülési jog 

A választott helyi képviselők politikai pártokban és egyéb egyesülési formákban szabadon 

társulhatnak, a törvény szerint.  

  



3. RÉSZ 

A helyi választott tisztviselők kötelezettségei 

67. CIKKELY 

A törvény betartása 

(1) A helyi választott tisztviselők kötelesek betartani az ország Alkotmányát és a törvényeit, 

illetve kötelesek betartani az udvariassági és fegyelmi szabályokat és a beszédükben vagy a 

polgárokkal való kapcsolataikban ne használjanak sértő, rágalmazó kifejezéseket. 

(2) A helyi képviselők kötelesek betartani a helyi tanács szervezeti és működési szabályzatát. 

68. CIKKELY 

A helyi tanács és a szakbizottságok munkáiban való részvétel 

A helyi tanácsosok és alpolgármesterek, a szervezeti és működési szabályzatban előírt esetek 

kivételével, nem hiányozhatnak  a helyi tanács vagy a szakbizottságok üléseiről. 

69. CIKKELY 

A jóhiszeműség és hűség 

A helyi közösség szolgálatában álló helyi képviselők, a területi közigazgatási 

egység/alegység hivatalos képviselőiként, mandátumuk alatt, kötelesek az ország és az őket 

megválasztó közösség felé jóhiszeműen és hűségesen részt venni azon helyi közigazgatási 

hatóságok hatásköreinek gyakorlásában, amelyeknek részét képezik, vagy amelyeket 

képviselnek. 

70. CIKKELY 

Megbízhatóság és szakmai diszkréció 

A helyi választott tisztviselők tisztességre és szakmai diszkrécióra kötelesek. 

71. CIKKELY 

Becsületesség és tisztesség 

(1) A helyi választott tisztviselők mandátumuk alatt kötelesek becsületességet és tisztességet 

tanúsítani; tilos saját vagy mások részére pénzt kérni, anyagi előnyöket vagy egyéb előnyöket 

élveznie.  



(2) A helyi választott tisztviselők, személyes érdekű tevékenység során, tisztségi 

minőségükből nem huzhatnak hasznot és  tisztségi minőségükkel nem élhetnek vissza. 

72. CIKKELY 

A helyi választott tisztviselők tájékoztatási kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések 

(1) A helyi választott tisztviselők mandátumuk alatt, kötelesek, rendszeresen, negyedévente 

legalább egy alkalommal, találkozót szervezni a polgárokkal, meghallgatásokat tartani és az 

ott felmerült problémákról a helyi tanácsnak tájákoztatást nyújtani. 

(2) Valamennyi helyi képviselő és az alpolgármester, éves tevékenységéről, beszámolót 

köteles készíteni és benyújtani, amelyet a főtitkár tesz közzé. 

(3) A törvény által előírt egyes feladatok végrehajtása céljából tett külföldi kiutazást 

követően, a helyi választott tisztviselők, az első testületi rendes ülésen kötelesek egy 

tájékoztatót beadni a megtett kiutazásokról. A tájékoztató benyújtásának határideje a kiutazás 

befejeztét követő legfeljebb 45 nap. 

(4) A (3) bekezdés előírásainak be nem tartása esetén, a kiutazás költségeit, a helyi választott 

képviselőknek kell állniuk. 

73. CIKKELY 

Tevékenység átláthatósága 

(1) A polgármester köteles a főtitkár és a szakapparátus által, köteles az önkormányzati 

képviselők kérésére, legfeljebb 10 munkanapon belül, a megbízatás teljesítéséhez szükséges 

információkat a képviselők rendelkezésére bocsátani. 

(2) A helyi képviselők a polgármester vagy az alpolgármester felé kérdéseket és 

interpellációkat (írásbeli kérdés) tehetnek. 

(3) A kért választ a (2) bekezdés előírásai szerint általában azonnal továbbítják, vagy ha ez 

nem lehetséges, a következő helyi tanácsi ülésen. 

(4) Akihez a kérdést intézték, köteles, esettől függően, írásban vagy szóban válaszolnia, 

legkésőbb a következő helyi tanácsi ülés megtartásáig. 

  



VII. FEJEZET 

A helyi választott tisztviselők összeférhetetlensége és érdekellentétek 

74. CIKKELY 

Az alpolgármester és a helyi tisztviselők inkompatibilitására alkalmazandó általános rend 

(1) Az alpolgármester és a helyi tisztviselők inkompatibilitására alkalmazandó általános rend, 

az utólagosan módosított és kiegészített, 2003. évi 161. számú Törvény I. könyvének 

IV.fejezetében található. 

(2) Az (1) bekezdésben említett funkciókat foglaló személyekre vonatkozó inkompatibilitási 

és összeférhetetlenségi állapot megállapítása és szankcionálása, az utólagosan módosított és 

kiegészített 2010. évi 176. számú Törvény feltételei és az utólagosan módosított és 

kiegészített 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet feltételei szerint történik. 

(3) A közjogi méltóságok és a köztisztviselők gyakorlásának átláthatóságát biztosító egyes 

intézkedésekre vonatkozó külön jogszabály feltételei szerint az alpolgármester által a 

didaktika területén folytatott tevékenységeken, az utólagosan módosított és kiegészített 2019. 

évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 462. cikkelyének (2) bekezdésében szereplő 

tevékenységek értendők. 

75. CIKKELY 

Az alpolgármesteri és a helyi tisztviselői funkció összeférhetetlenségre alkalmazandó 

általános rend 

(1) Az a helyi választott, akinél, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2003. évi 161. 

számú Törvény I. könyvének IV.fejezetében előírt feltételek szerint, összeférhetetlenség áll 

fenn, köteles, tartózkodni az olyan, közigazgatási iratok kiadásában vagy elfogadásában való 

részvételtől, az illető jogi dokumentumok megkötésétől vagy megkötésében való részvételtől, 

amely részére vagy a következők részére anyagi haszonnal járna: 

a) férj, feleség vagy II-d fokú rokonságig; 

b) bármely természetes vagy jogi személy, amellyel szemben a helyi választott rendelkezik 

az adós kötelezettségével rendelkezik; 

c) olyan társaság, amelyben csak a társult vállalkozási tisztséget vagy igazgatói posztot tölt 

be, vagy amelyből bevételek származnak; 

d) egy másik hatóság, amelynek tagja; 



e) bármely természetes vagy jogi személy, kivéve azt a hatóságot, amelynek tagja, akinek 

befizetett, vagy ennek költségeit viselte 

f) egyesület vagy alapítvány, amelynek tagja 

(2) Feladata gyakorlása során, az (1) bekezdésben meghatározott esetek egyikébe kerülő helyi 

tanácsos, köteles a helyi tanácsi ülés kezdetén bejelenteni, a vonatkozó határozat 

elfogadásakor felmerülő személyes érdeket, bejelentés, amely az ülés jegyzőkönyvébe 

kötelezően bekerül. 

(3) A személyes érdek utólagos bejelentésével, a helyi tanácsost nem veszik figyelembe a 

tanácsi határozat elfogadásához szükséges kvórumban, tekintettel arra, hogy bejelentette 

érdekét, és e határozat elfogadásakor nincs szavazati joga. 

(4) A közigazgatási iratoknak, az (1) bekezdés előírásainak megszegésével történő kiállítása 

vagy elfogadása vagy a jogi dokumentumok aláírása, utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel a 2010. évi 176. számú Törvény szerint nulla toleranciával büntetendő. 

(5) A helyi választott tisztviselők cselekedete az (1) bekezdés rendelkezéseinek és az 

összeférhetetlenségről szóló jogszabályok megsértésével, fegyelmi vétségnek minősül és a 

juttatás 10%-os csökkentésével szankcionálható legfeljebb 6 hónapig. 

 

76. CIKKELY 

Érdekeltségi nyilatkozat és vagyonnyilatkozat 

A helyi választott tisztviselők kötelesek vagyonnyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot 

tenni, beadni és aktualizálni, az utólagosan módosított és kiegészített 2010. évi 176. számú 

Törvény szerint. 

77. CIKKELY 

Az érdekeltségi nyilatkozat és vagyonnyilatkozat benyújtásának elmulasztása esetén kiróható 

szankciók 

A vagyonnyilatkozat és érdekeltségi nyilatkozat beadására vonatkozó jogi rendelkezések be 

nem tartása , az utólagosan módosított és kiegészített 2010. évi 176. számú Törvényben előírt 

szankciókat vonja maga után. 

 



 

 

VIII. FEJEZET 

A helyi választottak felelőssége 

78. CIKKELY 

A helyi választottak felelősségei 

A választott helyi tisztviselők, adott esetben adminisztratív, polgári vagy büntetőjogi 

felelősséggel tartoznak, a megbízatásuk gyakorlása során elkövetett cselekedetekért, a 

törvény és az utólagosan módosított és kiegészített 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány 

Rendelet feltételei szerint. 

79. CIKKELY 

A helyi tanácsosok felelőssége 

(1) A helyi tanácsosok saját nevükben felelősek a megbízatás gyakorlása során elvégzett 

tevékenységért, illetve együttesen felelősek annak a tanácsnak a tevékenységéért, amelyben 

részt vesznek, és az általuk megszavazott határozatokért. 

(2) A szavazás eredményét, a helyi tanácsi ülés jegyzőkönyvbe veszik, a helyi tanácsos 

kérésére, szavazását kifejezetten megemlítik. 

80. CIKKELY 

A helyi tanácsosokra alkalmazandó fegyelmi szankciók 

(1) Az utólagosan módosított és kiegészített 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány 

Rendelet rendelkezéseinek, az összeférhetetlenségre vonatkozó jogi rendelkezéseknek és a 

helyi tanács szervezeti és működési szabályzata rendelkezéseinek a megszegésére 

alkalmazandó fegyelmi szankciók: 

a) figyelmeztetés; 

b) rendreutasítás; 

c) felszólalás visszavonása; 

d) ülésteremből való kizárás; 

e) a tanács és a szakbizottság munkájából való ideiglenes kizárás; 



f) a havi juttatás 10%-s csökkentése legfeljebb 6 hónapig; 

g) a havi juttatás visszavonása egy vagy két hónapig. 

(2) Az (1) bekezdés a)-d) részében előírt szankciókat az ülés elnök, az (1) bekezdés e)-g) 

részében előírt szankciókat, határozat alapján, a helyi tanács alkalmazza,. 

(3) Az (1) bekezdés a)-e) részében előírt szankciók az alpolgármesterekre is alkalmazandók 

(4) Az (1) bekezdés e) részében előírt szankciók alkalmazására, az eset, a szakbizottsághoz 

kerül, amelynek a tevékenységi tárgya jogi szempontokkal is rendelkezik, bemutatja az 

elvégzett kutatások alapján készült jelentést, amely többek között tartalmazza az érintett által 

benyújtott magyarázatot is. 

81. CIKKELY 

A figyelmeztetés 

Az első vitánál, az ülés elnök felhívja a tanácsos figyelmét és felkéri, hogy tartsa be a 

szabályokat. 

82. CIKKELY 

Rendreutasítás 

(1) Rendre utasítják azokat a helyi tanácsosokat, akik nem veszik figyelembe az ülés elnök 

figyelmeztetését és felszólítását és továbbra sem tartják be a szabályokat és azokat, akik akár 

első alkalommal, a szabályzat rendelkezéseit súlyosan megszegik. 

(2) A rendreutasítást jegyzőkönyvbe veszik. 

(3) A rendreutasítás előtt, az ülés elnök felkéri a helyi tanácsost, hogy vonja vissza vagy 

magyarázza meg a konfliktust, incidenst kiváltó szót vagy kifejezéseket, amely szankció 

alkalmazását vonhatja maga után. 

(4) Amennyiben az alkalmazott kifejezést visszavonta vagy az adott magyarázatot az ülés 

elnök elfogadhatónak tekinti, a szankció már nem alkalmazható. 

83. CIKKELY 

Felszólalás visszavonása és az ülésteremből való kiküldés 

Amennyiben a helyi tanácsos a rendreutasítást követően sem tartja be a szabályokat, az ülés 

elnök visszavonja annak felszólalási jogát, így az ülés további részében nem szólalhat fel. 

Abban az esetben, ha egy tanácsadó továbbra is eltér a szabályzattól, az ülés elnök kiküldi őt 



az ülésteremből. Az ülésteremből való kizárás, az ülésről való igazolatlan hiányzásnak 

minősül. 

84. CIKKELY 

A tanács és a szakbizottság munkájából való ideiglenes kizárás 

(1) A rendszeresen elkövetett súlyos vagy különösen súlyos szabálysértések esetén, a helyi 

tanács, a tanácsost a tanácsi és a szakbizottsági munkájából ideiglenesen kizárhatja. 

(2) A szabálysértés súlyosságát a szakbizottság állapítja meg, a közléstől számított 10 napon 

belül. 

(3) A helyi tanács  és a szakbizottsági munkákból való ideiglenes kizárás két egymást követő 

ülést nem haladhat meg. 

(4) A helyi tanács  és a szakbizottsági munkákból való ideiglenes kizárás következményeként 

a havi juttatás nem adható. 

(5) Ellenkezés esetén, az üléseken való részvétel tilalmát a helyi közrendet biztosító 

személyzet segítségével hajtják végre. 

85. CIKKELY 

A szankciók alkalmazása 

(1) A 80. cikkely (1) bekezdésének e) és f) részében előírt szankciók alkalmazása, a helyi 

tanács abszolút többségével elfogadott határozat alapján történik. 

(2) A 80. cikkely (1) bekezdésének d) és e) részében előírt szankciók időtartama alatt, az 

érintett helyi, illetve megyei tanácsosokat nem számítják be az ülés határozatképességébe. 

(3) A szakbizottsági üléseken a rendfenntartás érdekében, a szakbizottsági elnököknek 

ugyanolyan jogai vannak, mint az ülés elnöknek. Ők a 80. cikkely (1) bekezdésének a)-d) 

részeiben előírt szankciókat alkalmazhatják.  

(4) A 80. cikkely (1) bekezdésében előírt szankciók, megfelelő módon az alpolgármesterekre 

is alkalmazhatók, a helyi tanácsosként elkövetett szabálysértéseire. 

86. CIKKELY 

Az alpolgármesterekre alkalmazandó szankciók 

(1) Az alpolgármesteri mandátumának gyakorlása során elkövetett súlyos és/vagy ismételten 

elkövetett szabálysértésekre alkalmazandó szankciók: 



a) megróvás; 

b) figyelmeztetés; 

c) juttatás 5-10%-os csökkentése 1-3 hónapig; 

d) hivatalból való felmentés. 

(2) Az (1) bekezdés a)-c) részeiben előírt szankciók, a polgármester indokolt javaslatára, 

helyi tanácsi határozat alapján alkalmazhatók. A javasolt szankció alkalmazásának indokait, 

az ülés előtt legalább 5 nappal, a helyi vagy megyei tanácsosok tudomására hozzák. 

(3) Az (1) bekezdésben előírt szankciók esetében, a határozatot, titkos szavazással, a helyi 

tanácsosok kétharmados többségi szavazatával, fogadják el. 

(4) Kivéve a (3) bekezdés rendelkezéseit, az (1) bekezdés d) részében előírt szankciók 

alkalmazása a jelen szabályzat 11. cikkelyének betartásával történik. 

(5) Az (1) bekezdés c) és d) részeiben előírt szankciók ellen, az érintett személy az illetékes 

közigazgatási bírósághoz fordulhat. Megelőző eljárás nem kötelező. 

(6) Az (1) bekezdés d) részében előírt szankció alkalmazása nincs hatással az alpolgármester 

helyi tanácsosi mandátumára. 

87. CIKKELY 

A közigazgatási okiratokkal kapcsolatos felelősség 

(1) A helyi tanács ülés elnöke, a törvény által előírt hatáskörének feladatai gyakorlása során, 

a kiadott vagy elfogadott közigazgatási eljárások végrehajtását, hatósági hatalmánál fogva 

felruházott aláírásával látja el. 

(2) A közigazgatási eljárások elfogadásának és kiadásának szükségességének és 

lehetőségének felmérése kizárólag az önkormányzati hatóságok hatáskörébe tartozik. A 

beszámolók, jelentések vagy egyéb a törvény által előírt alapító dokumentumok kiállítása, 

ellenjegyzése vagy véleményezése és az alapító dokumentumok aláírása, törvényének 

megszegése esetén, az aláírók konkrét feladataival kapcsolatos adminisztratív, polgári vagy 

büntetőjogi felelősséggel tartoznak  

(3) A helyi közigazgatási hatóságok eljárásai a törvény szerint a polgármester 

szakapparátusához tartozó köztisztviselők és alkalmazottak adminisztratív, polgári vagy 

büntetőjogi felelősségi hatáskörébe tartoznak, aki, a jogszabályok megsértésével technikailag 



és jogszerűleg alátámasztja kiadásukat vagy elfogadásukat vagy ellenjegyzi vagy támogatja e 

jogi eljárások jogszerűségét. 

(4) Abban az estben, ha egy, alátámasztás nélkül kiadott vagy elfogadott, technikailag vagy 

jogilag ellenjegyzett vagy véleményezett helyi közigazgatási hatósági eljárás káros 

következményekkel járt, a törvény és az utólagosan módosított és kiegészített 2019. évi 57. 

számú Sürgősségi Kormány Rendelet szerint, a végrehajtó hatóság vagy önkormányzati 

hatóság büntetőjogi felelősségét alkalmazzák. 

(5) A (3) bekezdésben felsorolt műveletekért felelős köztisztviselők vagy közalkalmazottak, 

az utólagosan módosított és kiegészített 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet 

490. cikkelye szerint, illetve az utólagosan módosított és kiegészített 2019. évi 57. számú 

Sürgősségi Kormány Rendelet 533. cikkelye szerint fellebbezhetnek vagy megtagadhatják 

azok végrehajtását. 

(6) Az (1)-(5) bekezdés előírásait egyéb közigazgatási eljárások esetében vagy ezekhez 

hasonló esetekben alkalmazzák, a kiadott törvény, illetve a szerzők által elfogadott feltételek 

szerint. 

91. CIKKELY 

A területi közigazgatási egység/alegység főtitkára  

(1) A főtitkár az utólagosan módosított és kiegészített 2019. évi 57. számú Sürgősségi 

Kormány Rendelet 243. cikkelye értelmében a következő feladatokat teljesíti: 

a) a jogszerűségért láttamozza, jóváhagyja a polgármester, illetve a megyei tanács elnökének 

rendelkezéseit, a helyi tanács határozatait illetve esettől függően a megei tanács határozatait;  

b) részt vesz a helyi tanácsi üléseken; 

c) gondoskodik a helyi önkormányzat és a polgármester, illetve ezek és a prefektus 

kapcsolatára vonatkozó adminisztratív eljárások kezeléséről; 

d) kezeli a helyi határozatok arhíválását és statisztikai nyílványtartását. 

e) gondoskodik az a) részben meghatározott iratok átláthatóságáról és közléséről az érdekelt 

hatóságok, közintézmények és személyek felé; 

f) gondoskodik a helyi tanács összehívásának eljárásáról és a titkársági feladatok 

elvégzéséről, közli a napirendet, elkészíti a helyi tanács üléseinek jegyzőkönyvét és 

összeállítja a helyi tanácsi határozatokat; 



g) előkészíti a helyi tanács, illetve megyei tanács és szakbizottságainak vita tárgyát képező 

tanulmányokat; 

h) javasolhatja a polgármesternek néhány probléma beillesztését, a helyi tanács rendes 

üléseinek napirendi tervezetébe; 

i) lebonyolítja a helyi tanácsosok névsorolvasását és jelenléti ívet vezet, a helyi tanács ülésein 

való részvételükről. 

j) megszámolja a szavazatokat és a szavazás eredményét rögzíti, amelyet bemutat az 

üléselnöknek, esettől függően, annak jogszerű helyettesének; 

k) tájékoztatja az üléselnököt, esettől függően annak jogszerű helyettesét, a határozatok 

elfogadásához szükséges határozatképesség és többségi szavazatot illetően; 

l) gondoskodik az ülés feljegyzéseinek elkészítéséről, összeszedéséről, oldalak számozásáról, 

aláírásáról és lebélyegzéséről; 

m) figyelemmel kíséri, hogy egyes határozatok megvitatásában és elfogadásában a 75. 

cikkely (2) bekezdése rendelkezéseinek hatálya alá tartozó helyi tanácsosok ne vegyenek 

részt; a hasonló esetekről tájékoztatja az ülés elnököt vagy, esettől függően annak helyettesét 

és ismerteti az ilyen esetekre vonatkozó, törvény által előírt szankciókat. 

n) egyéb, a törvény által előírt feladatok vagy a helyi tanács, a közigazgatási iratokban 

meghatározott egyéb feladatok elvégzése; 

(2) A főtitkár, a polgármester szakapparátusa támogatásában, éves beszámolót készít és tesz 

közzé a döntéshozatali átláthatóságról, amely legalább a következőket tartalmazza: 

a) a beérkezett javaslatok teljes számát; 

b) a normatív jellegű közokirati projektekbe és a meghozott döntések tartalmába foglalt 

javaslatok teljes számát; 

c) a nyilvános üléseken résztvevők számát; 

d) a normatív jellegű közokirati projektekről szervezett nyilvános viták számát; 

e) azon ügyek helyzetét, amelyekben a döntéshozatali átláthatóságra vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések be nem tartása miatt perelték be a helyi tanácsot; 

f) a nem nyilvános ülések számát és a hozzáférés korlátozásának motivációját. 

(3) A döntéshozatali átláthatóságról szóló éves jelentést (beszámoló) a főtitkár teszi közzé. 



X. CIKKELY 

Befejező rendelkezések 

92. CIKKELY 

Mellékletek 

A jelen szabályzathoz tartozó 1-11 számú mellékletek 

93. CIKKELY 

Határidők számítása 

A szabályzatban található határidők kiszámolása az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt Polgári rendtartásról szóló 2010. évi 134. számú Törvény 180-

183 cikkelye szerint történik. 

94. CIKKELY 

Záró rendelkezések 

A jelen szabályzatba foglaltakat megyei tanács általi kidolgozásakor és elfogadásakor 

a saját rendeleteket is figyelembe lehet venni, amennyiben a rendeletben foglaltak az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel a 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány rendelet 

kifejezett rendelkezéseinek nem mondanak ellent.  

 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

COSTAN TEODOR-DĂNUȚ   PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás]  



A szabályzat  

1. MELLÉKLETE 

 

Tevékenységi területek, amelyekben szakbizottságok szervezhetők 

 

Tevékenységi területek, amelyekben szakbizottságok szervezhetők: 

1. mezőgazdaság; 

2. gazdasági-pénzügyi tevékenységek; 

3. szoció-kulturális, vallási tevékenységek; 

4. oktatás, egészségügy és sport tevékenységek; 

5. terület- és urbanisztikai rendezés; 

6. munka, család és szociális védelem; 

7. környezetvédelem és turizmus; 

8. jogi és fegyelmi; 

9. közüzemi szolgáltatások ügyintézése. 

A tevékenység sajátosságaitól és a képviselők számától függően, dönthet úgy, hogy más 

tevékenységi területeken szakbizottságokat szervez, vagy egy olyan bizottságot, amelynek 

tevékenységi körébe kettő vagy több terület tartozik.  



A szabályzat  

2. MELLÉKLETE 

Formanyomtatvány minta, ameyl szerint a területi közigazgatási egység/alegység főtitkára 

dokumentumokat továbbít a szakbizottságnak elemzés céljából 

........................./.........................szám 

BÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

FŐTITKÁRJA 

2................................ Bizottság felé 

2 A szakbizottság neve 

 

Elnök Asszony/Úr részére, 

Titkár nő/úr  

Figyelembe véve utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási 

törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány rendelet 136. cikkelyének 

(3) bekezdésének b) részét, illetve a Bács Község Helyi Tanácsának Szervezeti és működési 

szabályzata 15. cikkelyének (1) bekezdésének a) részét és  91. cikkelyét, a ........................... 

Bizottság felé a következő dokumentumok lettek jóváhagyásra elküldve: 

3 Esettől függően a területi közigazgatási egység/alegység neve. 

Sorsz. Jóváhagyásra/jelentés készítésére 

elküldött dokumentum 

Indítványozó A vélemény/jelentés 

elfogadásának határideje 

1. ........................................-ról szóló 

......................../................ számú 

P.H.C.L.4 

polgármester  

2. ........................................-ról szóló 

......................../................ számú 

P.H.C.L. 

...........................

.. 

helyi tanácsos. 

 

3.  ........................../....................szám

ú petíció a 

-  



..........................részéről 

4. ........................................   

4A helyi tanácsi határozattervezet. 

 

......................................főtitkára, 

................................. 

(családneve és utóneve) 

MEGJEGYZÉS: 

Amennyiben az önkormányzat, az elektronikus továbbítási lehetőséget választja, az aláírással 

ellátott rész már nem szükséges.  



A szabályzat  

3. MELLÉKLETE 

Formanyomtatvány minta, a szakbizottság által készített dokumentumok továbítására, a 

területi közigazgatási egység/alegység főtitkára felé  

 

BÁCS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

................................ 2 Bizottság 

1 Esettől függően a területi közigazgatási egység/alegység megnevezése 

2 Szakbizottság megnevezése. 

............../......................szám 

 

............................ 3 főtitkára felé 

3 Esettől függően, a területi közigazgatási egység/alegység megnevezése. 

 

Tisztelt .................................... 4 Hölgyem/Uram, 

4 A főtitkár családi és utóneve. 

Figyelembe véve utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási 

törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány rendelet 136. cikkelyének 

(7) bekezdését, illetve ....................................5 Helyi Tanácsának Szervezeti és működési 

szabályzata 15. cikkelyének (1) bekezdésének a) részét és  91. cikkelyének (1) és (2) 

bekezdését, megküldjük Önnek a ...........................-n tartott ülés keretén belül zajlott, a 

.....................számú Jegyzőkönyvbe vezetett ..............................6 Bizottsági viták eredményét, 

Mellékelve közöljük a következő megvitatott témákkal kapcsolatos bizottsági 

véleményeket/jelentéseket: 

5 Esettől függően a területi közigazgatási egység/alegység megnevezése. 

6 Szakbizottság megnevezése. 

Sorsz. Elemzésre elküldött 

dokumentum 

A vélemény 

(láttamozás)

A vélemény (láttamozás) 

típusa/jelentés javaslata 

Módosítások 



/ 

jelentés 

iktatószáma 

0 1 2 3 4 

1. ........................................-

ról szóló 

......................../................ 

számú P.H.C.L.7 

 o 8 elfogadó (kedvező) 

o elutasító 

(kedvezőtlen) 

o  IGEN 

...............

..szám 

o NEM 

2. ........................................-

ról szóló 

......................../................ 

számú P.H.C.L. 

 o elfogadó (kedvező) 

o elutasító 

(kedvezőtlen) 

o IGEN 

...............

..szám 

o NEM 

3.  ........................../................

....számú petíció a 

..........................részéről 

 ............................  

4. ........................................  ..........................  

 

7 A helyi tanácsi határozattervezete. 

8 A megfelelőt „X” kell bejelölni. 

 

...............................Bizottság Elnöke  ......................................Bizottság Titkára, 

......................................................  ................................................... 

(családi és utóneve)    (családi és utóneve) 

 

MEGJEGYZÉS: 

Amennyiben az önkormányzat, az elektronikus továbbítási lehetőséget választja, az aláírással 

ellátott rész már nem szükséges.  



A szabályzat 

4. MELLÉKLETE 

BÁCS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

szakbizottsági vélemény formanyomtatvány minta 

...............................2 Bizottság 

1 Esettől függően a területi közigazgatási egység/alegység megnevezése 

2 Szakbizottság megnevezése. 

a ................................5 szóló ...................../.................... számú P.C.H.L.4 

......................3-i ............................számú 

VÉLEMÉNY 

3 A ........................Bizottság ..................évre vonatkozó véleményei/jelentései Iktatójába 

regisztrált véleményének (láttamozásának) iktatószáma és dátuma. 

4 A helyi tanács határozattervezete. 

5 A helyi tanács határozattervezetének címe. 

Figyelembe véve ........................6 

6 A vélemény motivációja. 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási törvénykönyvről szóló 2019. 

évi 57. számú Sürgősségi Kormány rendelet 125. cikkelyének (1) bekezdésének b) része, 

illetve a Helyi tanács szervezeti és működési szabályzata 15. cikkelyének (1) bekezdésének 

b) része alapján, 

A ....................7 Bizottság a következő véleményt fogadja el. 

7 A szakbizottság megnevezése. 

1. Cikkely – a ................................9-ról szóló...................../..................8 számú helyi tanácsi 

határozattervezetet, ............................10 módosítással/módosítás nélkül elfogadják/elutasítják. 

8 A helyi tanácsi hatrozattervezetek Nyilvántartójába vezetett helyi tanácsi határozattervezet 

iktatószáma és dátuma. 

9 A helyi tanácsi határozattervezet címe. 



10 A szakbizottság által elfogadott módosítások száma. 

2. Cikkely – A bizottsági tagok módosításait és észrevételeit a jelen véleményhez tartozó 

melléklet tartalmazza. 

3. Cikkely – A jelen véleményt a bizottság titkára, a .................................11 főtitkárával közli 

az ajánlott határidőn belül. 

11 Esettől függően a területi közigazgatási egység/alegység típusa és megnevezése. 

 

...............................Bizottság Elnöke  ......................................Bizottság Titkára, 

......................................................  ................................................... 

(családi és utóneve)    (családi és utóneve) 

  



 

A szabályzat 

5. MELLÉKLETE 

 

A szakbizottságtól érkező vélemények/jelentések nyilvántartási (iktatási) mintája 

............................2 Bizottság .................... évi véleményeinek/jelentéseinek 

NYILVÁNTARTÁSA1 

1 A nyilvántartásokat minden évben elektronikus formában vezetik. 

2 A szakbizottság megnevezése. 

 

Iktatószám A vélemény/jelentés 

elfogadásának dátuma 

A dokumentum Elemzés eredménye 

0 1 2 3 

1 ............................... A .......................szóló 

.................../..............számú 

P.H.C.L.3 –ra vontakozó 

vélemény 

Elfogadó vélemény 5 

módosítással/elutasító 

2 ................................. A 

.................../....................számú 

Helyi Tanácsi Határozat 

alapján készült 

..........................helyzet 

elemzéséről szóló jelentés 

- 

3 ....................... A ............../................számú 

Petícióra vonatkozó vélemény 

Elfogadó/elutasító 

vélemény 

 

3 A helyi tanács határozattervezete.  



A szabályzat 

6. MELLÉKLETE 

Mintapéldány a helyi önkormányzati képviselők testületi ülésre történő összehívására a 

hivatalban lévő önkormányzati képvielők számának legalább egyharmadával 

 

Tisztelt ....................... 1 helyi tanácsos hölgy/úr, 

1 A helyi tanácsos családneve és utóneve. 

 

A .......................2...........................3 alapján meghívjuk, a ..........................6-n ................7 órai 

kezdettel tartandó.............................4 helyi tanácsi ülésre, melynek helyszíne, 

...................................................5, a következő napirendi tervvel: 

2 Esettől függően, kitöltendő, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a Közigazgatási 

törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány rendelet jogalapján az 

összehívó helyi tanácsi ülések típusára vonatkozóan és az összehívást végző 

személy/személyekre vonatkozóan, illetve a polgármester által összehívott rendes ülések 

esetében a 133. cikkely (1) bekezdéssel, a polgármester által összehívott rendkívüli ülések 

esetében a 133. cikkely (2) bekezdésének a) vagy c) részével vagy a hivatalban lévő helyi 

tanácsosok egyharmados többsége által összehívott rendkívüli ülések esetében a 133. cikkely 

(2) bekezdésének b) részével. 

3 Az összehívást végző személy/személyek, illetve a polgármester, vagy a helyi tanácsosok 

családi és utóneve. 

4 Esettől függően a helyi tanácsi ülés típusa, illetve rendes vagy rendkívüli ülés. 

5 A helyi tanácsi ülés helyszíne, például: a polgármesteri hivatal ülésterme. 

6 A helyi tanácsi ülés megtartásának dátuma. 

7 A helyi tanácsi ülés kezdési időpontja, óra. 

 

A helyi tanács ...........................9-ik mandátuma .........................8 –ik ülésének  

Napirendi tervezete 

8 A helyi tanács aktuális mandátumának ülés száma. 



9 A helyi tanács mandátumának száma az 1992 évi első helyi választásokra hivatkozva, amely 

az első ciklust jelenti. Az 1992 után létrehozott területi közigazgatási egységeknél, az első 

mandátum, az alapítás utáni első választásokat követő mandátum. 

 

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása 

2. A .................................-ról szóló ..................../.....................számú helyi tanácsi 

határozattervezet. 

3. Kérdések, interpellációk és válaszok 

4. 

 

Különféle .............................. 

 

A meghívó mellékletében, a helyi tanácsi üléshez kapcsolódó anyagok találhatók. A 

napirendi tervezetbe található helyi tanácsi határozattervezetekhez módosításokat lehet 

megfogalmazni és a főtitkár részére  ..................................10 e-mail címre küldeni. 

10 A területi közigazgatási egység/alegység hivatalos e-mail címe. 

 

  



A szabályzat 

7. MELLÉKLETE 

 

Nyilvántartási minta a helyi tanácsi határozattervezetek nyilvántartásához  

 

a helyi tanács  .................... évi határozattervezeteinek 

NYILVÁNTARTÁSA1 

1 A nyilvántartásokat minden évben elektronikus formában vezetik. 

Ikt. 

sz. 

Ikta-

tás 

dátu

ma 

Kezdemé

-nyező 

funkciója

családi 

és 

utóneve 

A helyi 

tanácsi 

határozat

-tervezet 

címe 

A szak-

bizottsá

gok 

értesí-

tett 2 

vélemé

nye  

Az illetékes 

osztály 3 

jelentésének 

kidolgozásá

ért felelős 

struktúra/po

lgármester 

szakapparát

usához 

tartozó 

személy  

Egyéb 

a 4 

törvény 

szerint 

szüksé-

ges 

vélemé

nyek 

Módosí

tások 

száma 5 

A helyi 

tanácsi 

ülésen 

történő 

megvitatás 

dátuma 

Az 

eljárás 6 

befeje-

zése 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          

2.          

...          

 

2 Az értesített szakbizottság megnevezése, illetve a szakbizottság részéről a vélemény száma 

és dátuma. 

3 A struktúra megnevezése, úgy ahogy a területi közigazgatási egység/alegység működő 

struktúrájába be van jegyezve vagy az illetékes osztály jelentését készítő szakember családi 

és utóneve, illetve annak iktató száma és iktatásának dátuma. 



4 A kiállított engedély kiállítója és száma és a regisztrálás dátuma. 

5 A helyi tanács plenáris ülésén folytatott vitákhoz megfogalmazott módosító indítványok 

száma 

6 Abban az esetben, ha az indítványozó visszavonja a helyi tanácsi határozattervezetet, a 

„visszavonva” megjegyzést kell beírni. Abban az esetben, ha a helyi tanácsi 

határozattervezetet elutasítják, a „elutasítva” megjegyzést, illetve elfogadás esetén a 

„....................../...................számú Határozat által elfogadva” megjegyzést kell beírni.  

 

 

 

  



A szabályzat 

8. MELLÉKLETE 

Nyilvántartási minta a helyi tanácsi határozatok nyilvántartásához  

 

a helyi tanács  .................... évi határozatainak 

NYILVÁNTARTÁSA1 

1 A nyilvántartásokat minden évben elektronikus formában vezetik. 

Sorszám Elfogadás 

dátuma 

Hatélyba 

lépés 

dátuma 

A helyi tanácsi 

határozattervezet 

címe 

Indítvényozó 

családi és 

utóneve 

Az 

elfogadást 

követő 

események2  

0 1 2 3 4 5 

1.      

2.      

...      

 

2 Abban azesetben, ha a határozat elfogadását követően módosítás, kiegészítés vagy hatályon 

kívül helyezés történik, ebbe az oszlopba kerülnek ezek az események, időrendi sorrendben, 

az esemény típusa, illetve a helyi tanácsi határozat száma és éve amely a szóban forgó 

közigazgatási okiratot befolyásolja. 

például: 

„1. a 2019. évi 45. számú Helyi Tanácsi Határozattal módosított; 

2. a 2019. évi 55.számú Helyi Tanácsi Határozattal módosított és kiegészített; 

3. a 2019. évi 82. számú Helyi Tanácsi Határozattal hatályon kívül helyezte”  



 

 

A szabályzat 

9. MELLÉKLETE 

A helyi tanács határozatának elfogadását követő kötelező eljárásokat tartalmazó karton 

 

Sorszám Végrehajtott műveletek Dátum 

NAP/HÓNAP/ÉV 

Az eljárás 

levezetéséért felelős 

személy aláírása 

0 1 2 3 

1 A határozat 1) elfogadása 

o egyszerű  

o abszolút többséggel 

minősített 2 

...................../.......... 

........../...................... 

 

2 A polgármester 2) felé történő 

közlés 

................../.............. 

........./....................... 

 

3 A megyei prefektus 3) felé történő 

közlés 

................./............... 

........../...................... 

 

4 Közzététel 4)+5) ................./.............. 

......./........................ 

 

5 Közlés, csak az egyéni jellegű 

esetben 4)+5) 

................../................ 

......../......................... 

 

6 A határozat esettől függően 

kötelezővé 6) válik vagy 

joghatásokat 7) vált ki 

..................../............ 

......../........................ 

 

Kivonatok az utólagosan módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 

2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet: 



1) 139. cikkelyének (1) bekezdése: „ A helyi tanács feladatai gyakorlása során, abszolút vagy 

egyszrű többséggel, határozatokat fogad el. (2) Az (1) bekezdés előírásainak a kivételével, 

ingatlanok esetében a tulajdonjog megszerzéséről vagy elidegenitéséről szóló határozatokat 

az 5. cikkely dd) részében meghatározott minősített többséggel, a hivatalban lévő helyi 

képviselők kétharmados többségével a helyi tanács fogadja el.”  

2) 197. cikkely (2) bekezdése: „A helyi tanácsi határozatok közlése a polgármester felé” 

3) 197. cikkely (1) bekezdése, adaptált: A község főtitkára közli a prefektus felé a helyi tanács 

határozatait, az elfogadást követő legfeljebb 10 munka napon belül... 

4) 197. cikkely (4) bekezdése: „A ............határozatokat közzéteszik és a község főtitkára által 

a törvény szerint közlik” 

5) A 199. cikkely (1) bekezdése: „A határozatok közlése – egyéni jelleggel azon személyek 

felé, akiknek a prefektus felé történő hivatalos közléstől számított 5 napon belül történik”  

6) A 198. cikkely (1) bekezdése: „A normatív jellegű .................. határozatok a közzététel 

napjától kötelezővé válnak” 

7) A 199. cikkely (2) bekezdése: „Az egyéni jellegű ............határozatok a címzett személyek 

felé történő közlés időpontjától joghatásokat váltanak ki” 

 

1 A helyi tanácsi határozat számát és évét kell beírni. 

2  Be kell jelölni, hogy a határozatot milyen többséggel fogadták el  



A szabályzat  

10. MELLÉKLETE 

 

Helyi tanácsi határozattervezet módosítását indítványozó minta 

 

ROMÁNIA 

.........................................1 MEGYE 

.....................................................2 

HELYI TANÁCSA 

A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁSI 

EGYSÉG 

CíMERE 

Kezdeményező(k): ........................................ 

Funkciója, családi és utóneve 

Módosítás típus: o módosítás 

o kiegészítés 

o hatályon kívül  

    helyezés 

 

a ........./...........számú helyi tanácsi határozattervezet 

.......SZÁMÚ MÓDOSíTÁSA 

Eredeti szöveg Módosított szöveg 

Motiváció: 

........................ 



 

Kezdeményező aláírása 

................................................ 

 

1 A megye megnevezése vagy Bukarest főváros 

2 A területi közigazgatási egység/alegység típusa és megnevezése  



 

A szabályzat 

11. számú MELLÉKLETE 

 

Részletezi az abszolút többség és a minősített többség számítását a testületi tagok 

összlétszáma szerint 

 

A testületi tagok 

összlétszáma 

Abszolút többség Minősített többség 

9 5 7 

11 6 8 

13 7 9 

15 8 11 

17 9 12 

19 10 13 

21 11 15 

23 12 16 

25 13 17 

27 14 19 

 


