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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
         KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 
____________________________________ 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelete 

Velence Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
 
Velence Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
1990. évi LXV. törvény 1 8. § (1) bekezdése, a 47.§ (1) bekezdésének d) pontja, a 49.§ (2) 
bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 
2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
önkormányzat képviselő-testülete és szervei működésének részletes szabályainak 
meghatározására a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
Az önkormányzat megnevezése, székhelye 

 
1. § (1) Az önkormányzat megnevezése: Velence Város Önkormányzata (továbbiakban: 

önkormányzat). 
 
(2) Az önkormányzat képviselő-testületének megnevezése: Velence Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 
 
(3)  Az önkormányzat székhelye: 2481 Velence, Tópart út 26. 
 
(4) Az önkormányzat működési területe: Velence Város közigazgatási területe 
 
(5) A képviselő-testület hivatalának neve: Velence Város Polgármesteri Hivatala (a 

továbbiakban: Polgármesteri Hivatal). 
 

Az önkormányzat jelképei, helyi ünnepe 
 
2. § (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsétek. 
 
(2)  A címer és a zászló leírását, használatának részletes szabályait külön önkormányzati 

rendelet határozza meg. 
 
(3) Az önkormányzat hivatalos pecsétje: „VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA” 

feliratú körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címérével. 
 
(4) Az önkormányzat hivatalos pecsétjét kell használni: 

- a képviselő-testület üléseiről készített jegyzőkönyvek hitelesítésére, valamint 
- a képviselő-testület nevében kötött megállapodásokra. 
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(5) Az önkormányzat kör alakú díszpecsétjén középen Velence Város címere található, a 
köríven a következő felirat olvasható: „Velence Város Önkormányzata”. 

 
(6) Az önkormányzat díszpecsétjét kell használni: 

- a képviselő-testület által adományozott kitüntetések oklevelein, 
- az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző dokumentumokon. 

 
3. § Velence város helyi ünnepe: augusztus 19. Velence Város Születésnapi Vígassága. 
 

Az önkormányzat hivatalos weblapja, hivatalos lapja 
 
4. § (1) Az önkormányzat hivatalos weblapja: www.velence.hu. A weblap szerkesztését 

koordinálja a Velencei Híradó Szerkesztő Bizottsága. 
 
(2) Az önkormányzat hivatalos lapja: Velencei Híradó. A lap szerkesztését a képviselő-

testület által választott Szerkesztő Bizottság végzi, külön szabályozás alapján. 
 

Az önkormányzat által alapított díjak és alapítványa 
 
5. § (1) Az önkormányzat „Velencéért Emlékérem” díjat alapított és adományoz a helyi 

közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és szervezetek 
tevékenységének elismerésére. Az Emlékérem adományozását külön rendelet 
szabályozza.  

 
(2) Az önkormányzat „Velence Rózsája” díjat alapított és adományoz a város kulturált 

környezetéért, szépítéséért, közterületi vagy általános összképének javításáért 
kiemelkedően hasznos tevékenység elismerésére. A Velence Rózsája díj adományozását 
külön rendelet szabályozza.  

 
(3) Az önkormányzat országos és nemzetközi ismertségű, velencei kötődésű személy 

részére „Díszpolgár” címet adományoz. A Díszpolgár cím adományozására vonatkozó 
eljárási rendet külön rendelet szabályozza.  

 
(4) Az önkormányzat Velence város területén a helyi közösség szolgálatában jelentős 

érdemeket szerzett személyek és szervek tevékenységének elismerésére „Velencéért 
Oklevelet” adományoz. A Velencéért Oklevél adományozásával kapcsolatos eljárási 
rendet külön rendelet szabályozza. 

 
(5) „Velencéért Közalapítvány” elnevezéssel közszolgálati feladatok elősegítésére 

közalapítványt alapított. 
 

Az önkormányzat testvérvárosai: 
 
6. § Az önkormányzat testvérvárosai: 

a) Athen/Agia Varvara (Görögország), 
b) Ralingen (Németország), 
c) Rosport (Luxemburg). 
d) Round Hill (USA). 
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II. Fejezet 
 A helyi önkormányzás általános szabályai 

 
Az önkormányzati jogok és gyakorlásuk 

 
7. § (1) Az önkormányzat vállalkozói tevékenysége keretében: 

a) a képviselő-testület egyedi döntéseit követően közvetlenül vesz részt 
vállalkozásokban, 

b) helyi önkormányzati politikával, illetve annak eszközeivel, módszereivel és 
konkrét formáival vállalkozásélénkítő, piacgazdaság-barát környezetet teremt. 

 
(2) A képviselő-testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és 

hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával 
különösen abban az esetben élhet, ha az ügy a településfejlesztéssel, vagy 
településüzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros 
kapcsolatban. Ilyen ügyekben - a polgármester indítványára - a képviselő-testület a 
közvetlenül érintett lakossági réteg, érdekképviseleti szerv vagy társadalmi szervezet 
meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést. 

 
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények vezetőinek kinevezése során az 

intézmény tevékenységi körére vonatkozó jogszabályi rendelkezések, továbbá a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 
kormányrendeletekben, illetve a gazdasági társaságokról szóló törvényben 
meghatározott szabályok betartásával jár el. 

 
(2) Az önkormányzati intézmények vezetőinek kinevezésére, vezetői megbízatás adására, 

felmentésére, vezetői megbízás visszavonására, összeférhetetlenségére vonatkozó 
javaslat előterjesztője a polgármester. 

 
9. §  A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi 

LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 101.§-ában meghatározott felterjesztési jogának 
gyakorlását megelőzően kikéri a tárgy szerint illetékes bizottság véleményét. 
Amennyiben a képviselő-testület által a vélemény megadására meghatározott 
határidőn belül a tárgy szerint illetékes bizottság a véleményét nem adja meg a 
képviselő-testület részére, a képviselő-testület a tárgy szerint illetékes bizottság 
véleménye nélkül dönt. 

 
III. Fejezet 

Az önkormányzat feladata, hatásköre és szervezete 
 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 
 

10. § (1) Az önkormányzat a helyi közszolgáltatások körében az Ötv. 8. § (1) bekezdésében 
felsorolt feladatokat látja el.  

 
(2) A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és 

gazdaságszervező munkában – ezek fejlesztése érdekében – együttműködik a megyei 
önkormányzattal, és a Velencei-tó környék településeinek önkormányzataival. A 
koordináció keretében közvetlen cél a megyei fejlesztési tervek, koncepciók, 
elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a 
helyi, valamint kistérségi elképzelésekkel. A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás 
– a jegyző közreműködésével – a polgármester feladata. 



 4 

 
(3) Az önkormányzat köteles gondoskodni az Ötv. 8. § (4) bekezdésében foglalt 

feladatok ellátásáról. 
 
(4) Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha: 

a) az nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe; 
b) megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását; 
c) ellátásához a szükséges feltételek fennállnak. 

 
(5) Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik: 

a) a városüzemeltetési feladatokról, 
b) a közművelődési és sport feladatokról, 
c) a város infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról és felújításokról, 
d) a helyi közszolgálati feladatot is ellátó újság és honlap működésének támogatásáról, 
e) az egyházi tulajdonú temető fenntartásában való közreműködésről. 

 
(6) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell 

lefolytatni, melynek keretében az érintett bizottságok, valamint a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményét ki kell kérni. Jelentősebb költségkihatással 
járó feladatellátás felvállalása előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, és külső 
szakértők közreműködése is igénybe vehető. 

 
(7) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A feladat önkéntes 

felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha 
tartalmazza a megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat is. 

 
(8) Az önként vállalt feladatok tekintetében az éves költségvetésben, a gazdálkodást 

meghatározó pénzügyi tervben - a fedezet biztosításával egyidejűleg - kell állást 
foglalni. 

 
(9) Az önkormányzat az egyes önkormányzati feladatok ellátására gazdasági társaságot 

vagy nonprofit szervezetet hozhat létre, illetve ilyen szervezettel erre a célra szerződést 
köthet. 

 
(10) A területi koordinációval kapcsolatosan a polgármester feladata a Velencei-tó Környéki 

Többcélú Kistérségi Társulásban az önkormányzat képviselete. 
 

A hatáskör átruházásának szabályai 
 
11. § (1) A képviselő-testület az Ötv. 9.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint egyes hatásköreit 

minősített többséggel hozott döntéssel szerveire átruházhatja.  
 
(2) A képviselő-testület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal, az alapvető 

intézményhálózat létrehozásával és működtetésével összefüggő hatásköreinek 
gyakorlását nem ruházhatja át. 

 
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésnél fel kell tüntetni az átruházás tényét és 

annak jogalapját. 
 
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a döntésre jogosult lehetőség szerint, a 

képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 
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(5) A képviselő-testület az átruházott hatáskört indokolás nélkül, minősített többséggel 
vonhatja vissza. Amennyiben a hatáskör átruházása önkormányzati rendelettel történt, 
úgy a hatáskör visszavonása is csak az átruházásról rendelkező rendelet módosításával 
történhet. 

 
(6) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. A képviselő-testület által a 

polgármesterre és a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét az 1. melléklet 
tartalmazza. 

 
IV. Fejezet 

A képviselő-testület működése 
 

A képviselő-testület tagjai, ülései 
 

12. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: a polgármestert is beleértve, 9 fő, a képviselő-
testület névsorát az 1. függelék tartalmazza. 

 
(2) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 
 
(3) A képviselő-testület évente legalább 10 alkalommal, lehetőség szerint a hónap második 

hetének hétfői napján, 15.00 órai kezdettel rendes ülést tart a Kastély házasságkötő 
termében. 

 
A képviselő-testület alakuló ülése 

13. § (1) Az alakuló ülés - az Ötv. 30.§-ában foglaltak szerinti - összehívásáról a polgármester 
gondoskodik. 

(2) Az alakuló ülést a polgármester eskütételéig a legidősebb települési képviselő, mint 
korelnök vezeti. 

(3) Az alakuló ülés első pontjaként a helyi választási bizottság vezetője beszámol a 
választás eredményéről. 

(4) Az alakuló ülésen a képviselők és a polgármester esküt tesznek. 

(5) Az alakuló ülésen a képviselők és a polgármester eskütételét követően dönt a képviselő-
testület 

a.) az alpolgármester(ek) számáról és személyéről, akik megválasztásukat követően 
esküt tesznek; 

b.) a polgármester illetményéről, az alpolgármesterek illetményéről, illetve 
tiszteletdíjáról; 

c.) a képviselői tiszteletdíj mértékéről; 
d.) a jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról, amennyiben nincs 

határozatlan időre kinevezett jegyző; 
e.) a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatának elrendeléséről. 

 
(6) Az alakuló ülésen dönthet a képviselő-testület: 

a) tanácsnok választásáról, 
b) a bizottsági struktúra kialakításáról, a bizottságok elnevezéseiről és tagjairól, ebben 

az esetben a külsős bizottsági tagok megválasztásukat követően esküt tesznek. 
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A képviselő-testület ülései  

 
14. § (1) A képviselő-testület üléseit az Ötv. 12.§-ában foglaltak szerint tartja. 
 

(2) Amennyiben az Ötv. 12.§ (4) bekezdésének a) pontjának első fordulatával érintett 
személy az ülésen nincs jelen, nyilatkozatát kell beszerezni arra vonatkozóan, hogy 
hozzájárul-e ügyének nyílt ülésen történő tárgyalásához. Amennyiben nem nyilatkozik, 
úgy ügye csak zárt ülésen tárgyalható. 

 
(3) A képviselő-testület az Ötv. 12.§ (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott zárt 

ülést az érdekelt, az előterjesztő vagy a képviselő-testület bármely tagja javaslata 
alapján minősített többséggel hozott határozatával rendelheti el. 

 
(4) Az Ötv. 12.§ (4) bekezdésének b) pontja vonatkozásában érdeksérelmet jelent az 

önkormányzatnak különösen azon információk nyilvánossága, amely a döntés-
előkészítés során, ezek iratanyagaiban szereplő, így a vitában elhangzott olyan érv, tény, 
állítás, vagy vélemény, amelynek más általi ismerete az önkormányzatnak joghátrányt, 
vagyoni hátrányt, vagy kárt okoz, beleértve a tárgyalási pozícióvesztést, értékvesztést, 
célelérés akadályozását, illetve ennek minimalizálását, valamint a remélt hozam 
realizálásának csökkenését is. 

 
(5) A képviselő-testület tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott 

személyes adatok és információk, valamint az üzleti titok tekintetében. 
 
(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat a bizottságok ülésére is megfelelően alkalmazni 

kell. 
 

15. § A képviselő-testület zárt ülésen hozott döntése nyilvános, kivéve azt az időtartamot, 
amelyben jogszabályban védett érdeket sért. A zárt ülés határozatát ismertetni kell a 
legközelebbi nyilvános ülésen. 

 
A képviselő-testület munkaterve 

 
16. § (1) A képviselő-testület éves munkatervben rögzíti feladatait és célkitűzéseit. 
 
(2) A munkaterv tervezetét a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület 

elé. Előkészítéséhez javaslatot kér a képviselő-testület tagjaitól, és a bizottságoktól. 
 
(3) A munkatervet a polgármester minden év január 31. napjáig előkészíti, és az elkészítést 

követő képviselő-testületi ülésre terjeszti elő. 
 
(4) A munkatervnek tartalmaznia kell: 

a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját, napirendjeit, 
b) a tervezett napirendi pontok előadóit, 
c) a tervezett napirendi pontot véleményező bizottságok megnevezését, ha ilyen van. 

 
17. § (1) A képviselő-testületi ülés meghívója főként a munkaterv alapján kerül összeállításra, 

melynek tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a 
tervezett írásbeli előterjesztés tárgyának és előterjesztőjének megjelölését, az ülés 
minősítését – alakuló, rendes, rendkívüli, zárt ülés esetén az arra való utalást. 
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(2) Azon napirendek írásos anyagát, amelyet a képviselők korábban megkaptak, a 

meghívóval együtt részükre ismételten nem kell megküldeni, amennyiben az írásos 
anyagban változás nem következett be. 

 
18. § (1) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: 

a) a jegyzőt, az aljegyzőt, 
b) a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőit, irodavezetőit, 
c) a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjét, indokolt esetben, 
d) a Fejér Megyei 4. számú OEVK országgyűlési képviselőjét, 
e) a tevékenységét érintő napirend tárgyalásánál a könyvvizsgálót, 
f) az önkormányzati intézményvezetőket, 
g) azt, akinek jelentését jogszabály kötelezővé teszi, 
h) akinek a meghívását a polgármester vagy az előterjesztő az egyes napirendi pont 

megtárgyalásához indokoltnak tartja, 
i) a napirendi javaslat előterjesztőjét az általa előterjesztett napirendi pont 

tárgyalására. 
 
(2) A tanácskozási joggal meghívottak, továbbá a képviselő-testület bizottságának nem 

képviselő tagjait és a külön meghatározott Érdekegyeztető Tanács tagjait. 
 
(3) További meghívottak listáját a 2. függelék tartalmazza. 
 

Az előterjesztés rendje 
 
19. § (1) Előterjesztésnek minősül: 

a) a beszámoló és a tájékoztató, 
b) egyéb döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra 

irányulhat. 
 
(2)  A képviselő-testület elé írásbeli és szóbeli előterjesztést tehet: 

a) a polgármester, 
b) az alpolgármester, 
c) a bizottság, 
d) a képviselő, 
e) a jegyző, az aljegyző, 
f) a Polgármesteri Hivatal osztályvezetője, irodavezetője, 
g) azon egyéb rendészeti, közigazgatási vagy költségvetési szerv vezetője, aki 

jogszabály alapján beszámolót vagy tájékoztatást ad, 
h) az, akit a polgármester előterjesztőként felkér (a továbbiakban: indítványozó). 

 
20. § (1) A 19. § (2) bekezdés d) – h) pontjaiban meghatározott indítványozóknak az írásbeli 

előterjesztésüket a képviselő-testületi ülés időpontját megelőzően legalább 15 nappal a 
polgármesterhez, és ezzel egyidejűleg a jegyzőhöz kell benyújtaniuk. 

 
(2) Az előterjesztés törvényességi véleményeztetéséről a jegyző olyan határidő kitűzésével 

gondoskodik, hogy az lehetőleg a bizottsági tárgyalások időpontjáig megtörténjen. 
 
(3) A képviselő-testület ülésén önálló napirendi pontként csak olyan előterjesztés 

tárgyalható, amely egyébként megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott, a 
21.§-ban megfogalmazott általános követelményeknek. 
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21. § (1) Az előterjesztés szöveges része tartalmazza: 

a.) a határozati javaslat vagy rendelettervezet megértéséhez szükséges előzményeket, 
magyarázatot, az alapjául szolgáló tényeket, adatokat, jogszabályokat, 

b.) annak áttekintését, hogy a témakör szerepelt-e már korábban napirenden, és ha 
igen, milyen döntés született, mi indokolja az ismételt tárgyalását, 

c.) szükség szerint a döntési alternatívákat, várható hatásaikkal. 
 

(2) Szóban történhet az előterjesztés, ha a téma egyszerűsége vagy a döntési folyamat 
konkrét elemének könnyű áttekintése, logikai indokoltsága lehetővé teszi. A határozati 
javaslatot az ülést vezető elnök döntéshozatal előtt megfogalmazza.  

 
22. § (1) Soron kívüli előterjesztést lehet tenni: 

a) a jogszabályban előírt vagy a képviselő-testület által megállapított határidő 
mulasztása miatt, 

b) ha az előterjesztés önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem 
terjeszthető be, 

c) ha azt pályázat benyújtása, elbírálása vagy véleményezése indokolja. 
 
(2) Soron kívüli előterjesztéssel rendelettervezet csak akkor tűzhető napirendre, ha a 

rendeletalkotási kötelezettséget magasabb szintű jogszabály írja elő olyan határidővel, 
hogy a jogszabályi előírás másképp nem teljesíthető. 

 
(3) Az (1) – (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a képviselők 

legalább egyharmada (3 fő), a polgármester, az alpolgármester, a bizottság, a jegyző 
írásban soron kívül indítványozhatja (továbbiakban: soronkívüliségi indítvány) valamely 
téma napirendre tűzését. A soronkívüliségi indítványnak tartalmaznia kell az 
előterjesztés soron kívül történő tárgyalásának indokát is. A soronkívüliségi indítványt 
és az előterjesztést a képviselő-testület ülését megelőző munkanapon 10.00 óráig kell 
benyújtani a polgármesterhez és a jegyzőhöz. 

 
(4) A soronkívüliségi indítvánnyal előterjesztett javaslat tárgyalásának – ha jogszabály nem 

teszi kötelezővé – nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése. 
 
(5) A soronkívüliségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés napirendre vételéről és a 

napirendbe sorolásáról a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. Ha a 
soronkívüliségi indítványt elfogadja, akkor az előterjesztés írásos anyaga helyben kerül 
kiosztásra. 

 
(6) A soron kívüli napirend tárgyalása során a felszólalás tartalmáról vita nem nyitható, 

azonban a felszólalással érintett 2 perc időtartamban viszonválaszra jogosult. 
 
(7) A vita lezárását követően a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra, és 

nyilatkozik arról, hogy az elhangzott kiegészítéseket és az írásban benyújtott módosító 
javaslatokat elfogadja-e. 

 
(8) A vita lezárását követően, a szavazást megelőzően – vagy aközben – további 

hozzászólásra még ügyrendi kérdésben sincs lehetőség. 
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(9) Az előterjesztő válasza után az ülés elnöke a módosító javaslatokat összefoglalja és 

szövegszerűen, az eredeti javaslathoz illeszkedő módon ismerteti, annak 
megjegyzésével, hogy azt az előterjesztő elfogadta-e. 

 
(10)  A képviselő-testület által zárt ülésen tárgyalt előterjesztés anyagát az ülés végén a 

jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni. A képviselő ezen anyag tárgyalása és okmányai 
alapján tudomására jutott adatok és információk továbbadására, jogosulatlan személy 
részére hozzáférhetővé tételére, illetve más módú felhasználására nem jogosult, az 
elkövetett titoksértésért személyesen kell helytállnia. Zárt ülésre megküldött vagy 
kiosztott, titoktartási záradékkal ellátott előterjesztés anyagának legalább 1 példánya a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
A képviselő-testület ülésének összehívása, vezetése 

 
23. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása, illetve a polgármesteri 

tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester, mindkettőjük együttes 
akadályoztatása, illetve tisztségük egyidejű betöltetlensége esetén a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze. 

 
(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, ha 

a) azt a jogszabály kötelezővé teszi, 
b) a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede (3 fő) ezt írásban kéri, 
c) a képviselő-testület bizottsága kezdeményezi. 

 
(3) A képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester az ok felmerülésétől, vagy a 

kezdeményezéstől számított 15 napon belül hívja össze. 
 
(4) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze a 22. § (3) bekezdésében megjelölt 

előterjesztésre jogosultak kezdeményezésére, akkor, ha azt halaszthatatlan ügy vagy 
önkormányzati érdek indokolttá teszi. 

 
24. § (1) Az ülés meghívója személyes átvételre, illetve lakás szerinti postaládába 

kikézbesítendő. 
 
(2)  A képviselő és tanácskozási joggal meghívott kifejezett kérésére az elektronikus 

adathordozón meglévő testületi anyagot, vagy annak részét e-mailben is meg kell 
küldeni. 

 
25. § (1) A rendkívüli ülés összehívását kezdeményező indítványt a napirendi pontként 

javasolt előterjesztéssel együtt a polgármesterhez kell benyújtani. Az indítványban meg 
kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát. 

 
(2) A rendkívüli ülés meghívóját a napirendi pontként javasolt előterjesztéssel és az 

indítvánnyal együtt legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző napon kell 
kézbesíteni. A rendkívüli ülés napirendjére kerülő előterjesztés tárgyalásának – ha 
jogszabály nem teszi kötelezővé – nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény 
beszerzése.  
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26. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, mint az ülés elnöke vezeti: 

akadályoztatása vagy érintettsége esetén az alpolgármester, mindkettőjük 
akadályoztatása vagy érintettsége esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elnöke vezeti (a továbbiakban együtt: elnök). 

 
(2) Az ülést az elnök nyitja meg, megállapítja, hogy a képviselő-testület összehívása az 

SZMSZ-ben foglaltak szerint történt, továbbá megállapítja a jelenlévő képviselők 
számát, a képviselő-testület határozatképességét, és kihirdeti az arra vonatkozó 
megállapításait.  

 
(3) Az elnök az ülés teljes ideje alatt köteles ellenőrizni a határozatképességet. Ha a 

képviselő-testület határozatképtelenné válik, kísérletet tesz a határozatképesség 
helyreállítására. 

 
(4) Amennyiben a képviselő-testület az elnök kísérlete ellenére is határozatképtelen marad, 

az elnök az ülést berekeszti. Az ülés berekesztése esetén a képviselő-testület ülését a 
polgármester 8 napon belül köteles az eredeti napirendi javaslattal, illetve a 
határozatképesség hiányában meg nem tárgyalt napirendi pontokkal újból összehívni.  

 
27. § (1) A polgármester a 19. § (2) bekezdés d) – h) pontjai szerinti indítványozók - 

képviselő-testület elé terjesztendő írásbeli - előterjesztéseiről, azok sorrendjéről, a 
meghívó végleges tartalmáról az ülést megelőző 7. napon, sürgősségi indítványok esetén 
az ülés előtti munkanapon dönt. 

 
(2) Az előterjesztést legkésőbb a benyújtástól számított harmadik rendes ülésre a 

polgármester köteles napirendi pontként javasolni. 
 
(3) Az elnök köteles napirendi pontnak javasolni a soron következő ülésen azt az 

előterjesztést, amelyek a képviselő-testületi tagok legalább egyharmada írásban javasol. 
 
28. § (1) A képviselő-testület ülésén a napirendre az elnök tesz javaslatot, amelynek alapján a 

napirendet a képviselő-testület egyszerű többséggel, vita nélkül megállapítja. A 
polgármester, a képviselők, a jegyző, valamint saját előterjesztéseik tekintetében az 
előterjesztési joggal rendelkezők kezdeményezhetik valamely napirendi pont 
elnapolását, napirendi javaslatról történő levételét, illetve a javasolt sorrend 
megváltoztatását – a kötelezően tárgyalandó napirendi pontok kivételével. Az elnök és 
az előterjesztő az előterjesztést a napirend elfogadásáig visszavonhatja – a kötelezően 
tárgyalandó napirendi pontok kivételével. 

 
(2) A már elfogadott napirendi pont levételéről, a napirendi pontok sorrendjének 

megváltoztatásáról bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület egyszerű 
többséggel dönt. 

 
(3) Elegendő információ hiányra hivatkozva bármely képviselő indítványozhatja a napirend 

levételét, elnapolását, amelyről a képviselő-testület vita nélkül szótöbbséggel dönt. 
 
29. § (1) Rendszerint napirendek előtt a polgármester beszámol a két ülés közötti főbb 

intézkedésekről, ezt követően tárgyalja a képviselő-testület a lejárt határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést. 
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(2) A napirendek tárgyalása során az elnök minden egyes előterjesztés felett külön-külön 
nyitja meg a vitát. Előtte azonban az előadó az írásos előterjesztést szóban kiegészítheti, 
majd a képviselők és a meghívottak kérdéseket intézhetnek hozzá, amelyekre a vita előtt 
válaszolni kell.  

 
(3) Az elnök javasolhatja két összefüggő témájú napirend közös vitáját. 
 
(4) A bizottsági véleményt - a kisebbségi véleménnyel együtt - a bizottság elnöke, vagy 

megbízottja ismerteti röviden. A vitában minden képviselő témánként általában egyszer 
kaphat szót, legfeljebb 3 percre, de ha módosító javaslat hangzik el, egy ízben ahhoz is 
tehet 2 perces hozzászólást. A polgármester a további felszólalást megtagadhatja, a 
képviselő azonban egy alkalommal a testülettől kérheti a felszólalás engedélyezését, 
amelyről az vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.  

 
(5) A felszólalók mondanivalójukat röviden és tömören fogalmazzák meg és lehetőleg az 

esetben kérjenek szót, ha indítványozó, kiegészítő, vagy módosító javaslatuk van. A 
tárgyhoz nem tartozó kérdések felvetése, az indokolatlan, és hosszadalmas okfejtések 
gátolják az eredményes munkát, ezért az ülés elnöke kérheti a tárgyra történő 
visszatérést, az érdemi munkát szolgáló véleménykifejtést. Ha kérése eredménytelen, 
fenti hivatkozással a szót megvonja. 

 
(6) A hozzászólások idejének korlátozására, vagy a vita lezárására bármely képviselő 

javaslatot tehet, amelyről a testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 
 
(7) Az elnök megvonhatja a szót attól, aki a tanácskozáshoz nem méltó, másokat sértő, 

napirendtől eltérő felszólalást tesz, amelyről a testület vita nélkül dönt. 
 
(8) A vita lezárása után az előterjesztő válaszol a hozzászólásokra. Rövid személyes 

megjegyzést tehet egy alkalommal az, aki a vitában ellene szóló, sérelmesnek vélt 
megállapítást kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával kapcsolatban felmerült 
félreértéseket akarja tisztázni. 

 
30. § A polgármester - közmeghallgatási napirenden kívül is - lehetőséget adhat korlátozott 

időtartamú felszólalásra a meghívó nélkül résztvevő állampolgároknak, hogy a tárgyalt 
kérdésekben észrevételt tehessenek, vagy elmondhassák véleményüket. A képviselő-
testület a lakosság közérdekű bejelentésének meghallgatására a napirendek 
megtárgyalását követően nyújt lehetőséget. Közérdekű bejelentést 3 perc korlátozott 
idejű hozzászólással lehet megtenni, melyre az érintett, vagy az illetékes hasonlóképpen 
3 perc időkorlátozással válaszol, vagy pedig azt e szabályban megfogalmazott módon 
később írásban teszi meg. Vitát nyitni, illetve ismételt hozzászólást biztosítani ezen 
időszak alatt nem lehet. A közérdekű bejelentések megtételének lehetőségéről a 
lakosságot a hirdetéseken tájékoztatni kell. 

 
31. § (1) Szavazás előtt az elnök összegzi a vita lényegét és az elhangzott módosító, vagy 

kiegészítő javaslatokat. Ezek törvényességét érintően a jegyző észrevételt tehet. 
 
(2) A határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani oly módon, hogy előbb a 

módosító és kiegészítő indítványokról határoz a testület. 
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(3) A szavazás eredményének megállapítása után, az elnök a testület döntését szóban 
kihirdeti, szó szerinti felolvasással akkor, ha az eltér az írásban benyújtott javaslattól, 
vagy az előterjesztés irányadó szövegrésze pontosításra szorul. 

 
32. § A napirendek megtárgyalása után kerülhet sor közérdekű ügyekben a kérdések szóban 

való megtételére. 
 

A tanácskozás rendjének fenntartása 
 
33. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés elnöke gondoskodik. Ennek során: 

a) ha az ülésteremben az érdemi munkát bárki zavarja, rendre utasíthatja, 
b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól vagy a tanácskozáshoz nem illő, 

sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjaihoz méltatlan 
magatartás tanúsít, 

c) ha a rendzavarás olyan mértékű, hogy a testület a munkáját nem tudja folytatni, az 
ülést megszakíthatja. 

 
(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok (továbbiakban: hallgatóság) a számukra 

kijelölt helyet foglalják el. A hallgatóság tetszését vagy nemtetszését nem nyilváníthatja 
ki. 

 
(3) A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülés vezetője rendre utasíthatja a 

rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is 
kötelezheti.  

 
(4) A kiváltó ok megszűnése után az ülés elnöke azonnal elrendeli az ülés folytatását. 
 
(5) Zárt ülés elrendelésekor a hallgatóságnak a termet el kell hagynia. 
 
(6) Ha a rendzavarás a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést 

félbeszakítja, és legfeljebb 1 óra időtartamra szünetet rendel el. A szünet az elnök 
visszatéréséig tart. Amennyiben a rend helyreállt, az elnök azonnal elrendeli az ülés 
folytatását. 

 
(7) Ha a rendzavarás olyan mértékű, hogy a képviselő-testület a munkáját a szünet 

elrendelését követő 1 óra elteltével sem tudja folytatni, az ülést az elnök bezárja. Ebben 
az esetben a meg nem tárgyalt napirendeket a következő testületi ülésen napirendre kell 
tűzni. 

 
(8) Az ülés elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat 

visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet. 
 
(9) Az elnök bármikor tárgyalási szünetet rendelhet el, amelynek az időtartalmát is 

megállapítja. Az ülések idején – a szünetek kivételével – a bizottságok nem 
ülésezhetnek. 

 
(10) Az (1) – (9) bekezdésben foglaltak a bizottsági ülések vezetése során is alkalmazandóak. 
 

A döntéshozatali eljárás 
 
34. § (1) Szavazni csak személyesen lehet.  
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(2) A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet. A nyílt szavazás névszerinti is lehet. 
 
(3) A szavazás számszerű eredményének megállapítása után az ülésvezető szövegszerűen 

kimondja a döntést. 
 
(4) Jelenlévőnek kell tekinteni azt a képviselőt, aki az ülésteremben tartózkodik.  
 
(5) Minősített többség szükséges az Ötv. 15. § (1) bekezdésében felsorolt, képviselő-testület 

kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések eldöntéséhez. 
a) Minősített többség szükséges továbbá az SZMSZ 41. § (2) bekezdésében, a 11. § 

(1) bekezdésében, valamint a 37. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben. 
 
b) A minősített többséghez 5 fő képviselő igen szavazata szükséges. 

 
35. § (1) Ha az előterjesztett témában döntés szükséges, az előírt többség hiányában ismételt 

vitára bocsátás nélkül, a javaslatról legfeljebb kétszeri újabb szavazás tartható, és ha 
ezek után sem születne testületi döntés, a téma levehető napirendről. 

 
(2) Ha az előírt többség hiánya miatt harmadik szavazási fordulóban sem születik a 

javaslatról döntés, akkor - ha az ügyben feltétlenül dönteni kell - a témát sürgősségétől 
függően, az ülés keretében, vagy legközelebbi ülésen újabb vitára és azt követően újabb 
szavazásra kell bocsátani, mely esetre is az (1) bekezdés szabályai az irányadók. 

 
Nyílt szavazás 

 
36. § (1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Az elnök köteles a szavazatokat 

megszámlálni. 
 
(2) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellet, majd a 

javaslat ellen szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát. 
 

Titkos szavazás 
 
37. § (1) Titkos szavazást tarthat a képviselő-testület az Ötv. 12.§ (4) bekezdésében foglalt 

esetekben. Titkos szavazás tartható abban az esetben is, ha az érintett a nyílt tárgyalásba 
beleegyezik.  

 
(2) Titkos szavazást az ülés elnöke, valamint a képviselő-testület tagjainak legalább 

egynegyede (3 fő) írásban kezdeményezhet, melyről a képviselő-testület vita nélkül, 
minősített többséggel dönt. 

 
38. § (1) Titkos szavazás esetén az Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és 

Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság ellátja a szavazatszámláló bizottsági teendőket, 
összeszámolja a szavazatokat, a szavazás eredményéről és a szavazásról jegyzőkönyvet 
készít. 

 
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza: 

a) a szavazás tárgyát, 
b) a szavazás helyét és idejét, 
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, 
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d) a szavazás során felmerült rendkívüli eseményeket, 
e) a szavazás eredményét. 

 
(3) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai és a 

jegyzőkönyvvezető írják alá. 
 
(4) A szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-

testületet. 
 

Név szerinti szavazás 
 
39. § (1) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A javaslatról a képviselő-

testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. Nem lehet név szerinti szavazást tartani 
ügyrendi, illetve személyi kérdésben, módosító javaslat, valamint tájékozódó 
(szimpátia) szavazás esetén. Név szerinti szavazást kell tartani, ha a képviselők 
legalább ¼-e azt írásban kéri. 

 
(2) A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ABC sorrendben a jegyző olvassa 

fel. A képviselők „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A szavazást 
megtagadókat a jegyzőkönyvben az érintett képviselő nevének feltüntetésével kell 
rögzíteni. 

 
40. § (1) A szavazás tárgyát képező határozati javaslatot az előterjesztő fogalmazza meg és 

ismerteti. Nem kell azonban ismertetni a javaslatot – elegendő csupán arra utalni -, ha az 
mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor 
sem, ha ezen javaslatok a vita során félreérthetetlenül megfogalmazást nyertek. 

 
(2) Az elnök a vita során elhangzott javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra úgy, hogy 

előbb a vitában – az elhangzás sorrendjében – elhangzott módosító- és kiegészítő, majd 
a teljes javaslatot bocsátja szavazásra. 

 
(3) Ha a módosító vagy kiegészítő javaslatot az előterjesztő elfogadja, akkor az elfogadott 

módosításról a képviselő-testületnek nem kell szavaznia. 
 
(4) Az ügyrendi javaslatokat az elnök soron kívül, az elhangzást követően azonnal 

szavazásra bocsátja, figyelemmel a 22. §. (8) bekezdésére. 
 
41. § (1) Ha a képviselő-testület kinevezési, megbízási, választási jogkörének gyakorlása 

során több jelölt közül választ, valamint ha a határozati javaslat változatot tartalmaz, 
azok mindegyikéről szavazni kell.  

 
(2) Érvényes szavazás után egy ülésen belül abban a kérdésben, amelyben szavazás történt, 

ismételt szavazást elrendelni csak akkor lehet, ha az üggyel kapcsolatosan olyan új 
körülmény merül fel, amely annak elbírálását lényegesen befolyásolja. A körülmény 
újdonságának és lényegességének kérdésében a képviselő-testület minősített többséggel 
határoz. 

 
42. § A szavazás eredményének megállapítása után, a levezető elnök a testület döntését 

szóban kihirdeti, szó szerinti felolvasással akkor, ha az eltér az írásban benyújtott 
javaslattól, vagy az előterjesztés irányadó szövegrésze a pontosításra szorul. 
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Az önkormányzati rendeletalkotás 

 
43. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: 

a.) polgármester, 
b.) jegyző, aljegyző 
c.) a képviselő-testület bizottsága, 
d.) a képviselő-testület tagjai, 
e.) az önkormányzati intézményvezetők. 

 
44. § (1) A rendelettervezetet a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint illetékes osztálya, irodája 

készíti el. A képviselő-testület megbízhatja az előkészítéssel a tárgy szerint illetékes 
önkormányzati bizottságot, ideiglenes bizottságot és külső szakértőt is. Szakértő 
bevonására a jegyző tesz javaslatot. 

 
(2) A Polgármesteri Hivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet 

bizottság, ideiglenes bizottság, vagy a szakértő készíti elő. 
 
(3) A rendelettervezetet a polgármesterhez, illetve a jegyzőhöz kell benyújtani. 
 
(4) Az előterjesztő a tervezetet indokolással együtt terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
(5) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg, melyet a polgármester és 

a jegyző ír alá. A módosított rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a Polgármesteri 
Hivatal téma szerint illetékes belső szervezeti egységének vezetője gondoskodik. 

 
45. § (1) Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kifüggesztés napját és a levétel időpontját a rendelet 
Polgármesteri Hivatal titkársága lefűzött példányán rögzíteni kell.  

 
(2) Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és hatályosulásáról, évenkénti 

felülvizsgálatáról és a szükséges módosító indítványok előterjesztéséről a jegyző 
gondoskodik.  

 
(3) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötelezettek a polgármester vagy a jegyző 

indítványára tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetéről és a végrehajtás fontosabb 
tapasztalatairól. 

 
(4) A hatályban lévő alaprendeletek felsorolását a 8. függelék tartalmazza. 
 
46. §  (1) A kihirdetett rendelet sorszáma arab számmal kerül jelölésre, a sorszám és az év 

elválasztása „/” jellel történik. A zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapja római 
számmal, napja arab számmal kerül feltüntetésre. 

 
(2) A zárójel jelölés „( )” jellel történik. A zárójel után az „önkormányzati rendelete” 

kifejezés kerül az alábbiak szerint:  Velence Város Önkormányzat Képviselő-
testületének …/20…(…) önkormányzati rendelete a ……………….ról/ről. 
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(3) A rendelet módosítása a fentiek szerint történik azzal, hogy a „szóló” kifejezést a 

rendelet címe magában foglalja, az alábbiak szerint: Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének …./20…(…) önkormányzati rendelete a 
………………………………………… szóló …/20…(…) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
(4) A képviselő-testület által elfogadott rendeletekről a Velencei Híradóban és az 

önkormányzat honlapján tájékoztatást kell adni. 
 

Önkormányzati határozatok 
 
47. § (1) A határozat sorszáma arab számmal kerül jelölésre, a sorszám és az év elválasztása 

„/” jellel történik. A zárójelben a képviselő-testületi ülés hónapja római számmal, napja 
arab számmal kerül feltüntetésre. A zárójel jelölése „( )” jellel történik. A zárójel után a 
„határozata” kifejezés kerül az alábbiak szerint: Velence város Önkormányzat 
Képviselő-testületének …./20….(….) határozata a ……………………………… ról/ről. 

 
(2) Zárt ülésen hozott határozatok jelölésére vonatkozóan a fentieket kell alkalmazni azzal, 

hogy a határozat sorszáma előtt a „Z-” jelölés feltüntetésre kerül az alábbiak szerint: 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének Z-…./20….(…) határozata a 
………………………….ról/ről. 

 
A képviselő-testület jegyzőkönyve 

 
48. § (1) A képviselő-testület üléséről az Ötv. 17.§-a alapján jegyzőkönyvet kell 

készíteni. 
 
(2) A jegyzőkönyv 3 példányban, zárt ülés esetében 2 példányban készül, amelyhez 

mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, az írásos előterjesztéseket, az elfogadott 
rendeleteket és határozat mellékleteket, a titkos szavazás jegyzőkönyvét, a képviselő 
írásban benyújtott, ülésen elhangzott hozzászólását. 

 
(3) A képviselő-testület által hozott rendeletekről és határozatokról – a döntés számának és 

tárgyának, ezen kívül határozat esetében a végrehajtás felelősének és határidejének 
megjelölésével – naprakész nyilvántartást kell vezetni. 

 
(4) A képviselő-testületi ülésről készült írásbeli jegyzőkönyv a hiteles.  
 
(5)  A tanácskozás a Polgármesteri Hivatal által hangszalagon rögzítésre kerül, a hangszalag 

azonban az írásos jegyzőkönyvet nem helyettesíti, csupán annak elkészítéséhez 
segédletként nyújt segítséget. A hangszalag nem nyilvános, arról másolat nem 
készíthető, és nem kérhető. 

 
(6) Amennyiben a képviselő-testület üléséről bárki más hang- vagy videofelvételt kíván 

készíteni, ezt csak a képviselő-testület hozzájárulásával teheti meg. A képviselő-
testület az igényről egyszerű többséggel dönt.  

 
49. § (1) A jegyzőkönyvnek az Ötv. 17.§-án túlmenően tartalmaznia kell:  

a) az ülés helyét és időpontját, 
b) a távol maradt képviselők nevét, 
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c) az ülésen vagy annak egyes napirendi pontjai tárgyalása alkalmával tanácskozási 
joggal jelenlévők nevét, 

d) az elfogadott napirendet és az előadók nevét, 
e) a felszólalók nevét, a kérdések és a hozzászólások lényegét, 
f) a jegyző esetleges törvényességi észrevételeit,  
g) az ülés folyamán történt fontosabb eseményeket, ideértve az ülés közben 

megérkező, illetve távozó képviselők nevét, a megérkezés, illetve távozás tényét, 
h) a határozathozatal módját, 
i) megalkotott rendeletek és a hozott határozatok szó szerinti szövegét, 
j) a napirend tárgyalását követően elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal 

kapcsolatos válaszokat, határozatokat, 
k) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés időpontját és a jelenlévő képviselők 

névsorát, 
l) a tanácskozás rendjének fenntartását biztosító polgármesteri intézkedéseket, 
m) ülés bezárásának idejét, 
n) polgármester és a jegyző aláírását. 

 
(2) A képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell 

mellékelni, illetve véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.  
 
(3) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét, a meghívót és mellékleteit, valamint az 

elfogadott rendeleteket és határozatokat az ülést követő 15 napon belül másolatban 
meg kell küldeni a helyi könyvtárnak, továbbá Velence Város hivatalos honlapján a 
testületi ülés napjától számított 30 napon belül közzé kell tenni.  

 
(4) A választópolgárok betekinthetnek a nyilvános képviselő-testületi ülésről készített 

jegyzőkönyvbe, és annak mellékleteit képező előterjesztésekbe. Ennek feltételeit a 
polgármesteri hivatalban vagy a városi könyvtárban kell megteremteni a vonatkozó 
szabályzat betartásával.  

 
A helyi népszavazás, népi kezdeményezés 

 
50. § (1) Helyi népszavazást köteles kiírni a képviselő-testület, amennyiben ezt a helyi 

önkormányzati választáson választásra jogosult választópolgárok 25 %-a kezdeményezi, 
és a kezdeményezésben foglalt kérdés helyi népszavazás tárgya lehet. 

 
(2) Eredményes az a népi kezdeményezés és a kezdeményezésben foglalt ügyet a képviselő-

testület köteles megtárgyalni, amennyiben azt a helyi önkormányzati választásokon 
választásra jogosult választópolgárok 15 %-a indítványozta és amely ügy eldöntése a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

 
Lakossági fórumok 

 
51. § (1) A képviselő-testület tanácskozások formájában szervezhet lakossági fórumokat, 

amelyeken a polgármester, települési képviselő vagy felkért szakértő tájékoztatást ad az 
önkormányzat munkájáról, döntéseiről, feladatairól, terveiről, céljairól és mindezekben a 
lakosság véleményét kéri. 

 
(2) Az előkészítés során lehetővé kell tenni, hogy a választópolgárok, a tanácskozást 

megelőzően, a polgármesterhez eljuttassák kérdéseiket és javaslataikat, amelyekre a 
fórum keretében választ várnak.  
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Közmeghallgatás 
 
52. § (1) A közmeghallgatás időpontját és témáját a képviselő-testület a munkatervében, 

illetve külön határozatban állapítja meg. 
 
(2) A közmeghallgatás témájáról és időpontjáról a lakosságot a helyben szokásos módon, a 

képviselő-testületi ülés megtartására vonatkozó szabályok szerint kell tájékoztatni.  
 
(3) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi 

szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben, helyi 
önkormányzati ügyben a képviselő-testülethez, az egyes képviselőkhöz, a 
polgármesterhez, az alpolgármesterhez és a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetve 
közérdekű javaslatot tehetnek.  

 
(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyről jegyzőkönyv készül. A 

határozatképességre, az ülés vezetésére és a jegyzőkönyv tartalmára, készítésére a 
Képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályok az irányadóak.  

 
V. Fejezet 

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az aljegyző 
 

A polgármester 
 
53. § (1) A polgármester e megbízatását főállásban - a képviselő-testülettel fennálló - 

foglalkoztatási jogviszonyban látja el. 
 
(2) A polgármesternek a képviselő-testület működésével, a bizottságok működésével, a 

polgármesteri hivatallal összefüggő feladatait az Ötv., illetve jelen rendelet szabályozza, 
ezen túlmenően a polgármester feladata különösen: 

a) a képviselők, bizottságok munkájának segítése, 
b) testületi felhatalmazás alapján a települést érintő kérdésekben állást foglal, 

nyilatkozatot bocsát ki, 
c) a város fejlődésének elősegítése, a tervező munka irányítása, 
d) a helyi közszolgáltatások fejlesztésének elősegítése, 
e) a képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése, munkájának 

megszervezése, összehangolása, 
f) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtása, a 

végrehajtás megszervezése és ellenőrzése, 
g) ellátja a képviselő-testület által önkormányzati rendeletben ráruházott 

önkormányzati hatósági hatásköröket, 
h) a helyi fórumok szervezése, 
i) önkormányzati feladatokat érintő kérdésben független szakértőt kérhet fel 

valamely előterjesztésének előkészítésére vagy a döntés véleményezésére, 
j) együttműködik a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal és a lakosság 

önszerveződő közösségeivel, 
k) rendszeres kapcsolatot tart a helyi gazdálkodó egységekkel és 

intézményekkel, 
l) képviseli az önkormányzatot a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetségében, 
m) Kistérségi Társulásban képviseli az önkormányzatot. 
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(3) A polgármester pecsétje: "Velence Város Polgármestere" feliratú körbélyegző, középen 
a Magyar Köztársaság címerével. 

 
(4)  A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét e rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. 
 
(5) A polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok közül a szabadság 

engedélyezésének, valamint a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott juttatások 
engedélyezésének gyakorlója a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, 
tájékoztatási kötelezettséggel. 

 
Az alpolgármester 

 
54. § (1) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.  
 
(2) Az alpolgármester díjazását a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza. 
 
(3) Az alpolgármester feladatát, hatáskörét a polgármester határozza meg. 
 
(4) Az alpolgármester nem lehet önkormányzati hatáskörök címzettje, ilyen hatásköröket rá 

sem a képviselő-testület, sem pedig a polgármester nem ruházhat. 
 

A jegyző, az aljegyző 
 
55. § (1) A jegyzőnek a képviselő-testület és szervei tekintetében fennálló jogait és 

kötelezettségeit az Ötv., illetve jelen rendelet határozza meg. 
 
(2) A jegyző (1) bekezdésben meghatározottakon túli egyéb főbb feladatai: 

a.) tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzatot érintő fontosabb 
jogszabályváltozásokról, és jelzi azokat a jogszabályi előírásokat, határidőket, 
amelyekhez önkormányzati döntés szükséges, 

b.) előkészíti a képviselő-testület, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, 
c.) rendszeresen ügyfélfogadást tart, 
d.) szervezi a Polgármesteri Hivatal jogi felvilágosító munkáját, 
e.) ellátja a közigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével 

összefüggő feladatokat, 
f.) jogértelmezési kérdésekben véleményt nyilvánít a polgármester, az 

alpolgármesterek és a képviselők kérésére, 
g.) saját hatáskörben gondoskodik az SZMSZ függelékeinek naprakészen tartásáról. 

 
(3) A jegyző hivatalos pecsétje: "VELENCE VÁROS JEGYZŐJE” feliratú körbélyegző, 

középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 
56. § Az aljegyző a jegyző utasításai szerint látja el feladatát, a jegyző távollétében gyakorolja 

annak jogkörét, akadályoztatása esetén a jegyzőt helyettesíti.  
 

Az önkormányzati képviselő jogállása 
 

Az önkormányzati képviselő jogai és kötelezettségei 
 

 
57. § (1) A képviselőt az Ötv.-ben, a jelen SZMSZ-ben, valamint a helyi önkormányzati 
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képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvényben rögzített 
jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik. 

(2) A képviselő - tevékenysége során - hivatalos személyként jár el. 
 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályokban meghatározottakon túl a képviselő, 

bizottsági elnök, bizottsági tag további kötelezettségei: 
 

a) köteles tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában; 
b) köteles a testületi üléseken megjelenni, illetve távollétét az ülés megkezdése 

előtt legalább egy órával a polgármesternek bejelenteni (igazolt távollét); 
c) a bizottság elnöke köteles a bizottsági üléseken megjelenni, illetve távollétét az 

ülés megkezdése előtt legalább egy órával a helyettesítésével megbízott 
bizottsági tagnak bejelenteni (igazolt távollét); 

d) a bizottsági tag képviselő köteles a bizottsági üléseken megjelenni, illetve 
távollétét az ülés megkezdése előtt legalább egy órával a bizottság elnökének 
bejelenteni (igazolt távollét); 

e) a képviselő, a bizottság nem képviselő tagja a tudomására jutott állami, 
szolgálati, üzleti és magántitok megőrzése /titoktartási kötelezettsége 
megbízatásának lejárta után is fennáll/; 

f) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, 
választói bizalmára; 

g) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, illetve a különböző önszerveződő 
lakossági közösségekkel. 

 
(4) Az a képviselő, aki a szabályszerűen összehívott képviselő-testületi ülésről távol marad, 

és távolmaradását előzetesen alapos indokkal nem menti ki, igazolatlanul távollévőnek 
minősül. 

 
(5)  A képviselő a képviselő-testület felhatalmazása alapján, illetve a polgármester 

felkérésére - konkrét ügyben, vagy témakörben, rendezvényen - képviseli az 
önkormányzatot a felhatalmazásban foglaltaknak megfelelően.  

 
(6) Az (5) bekezdésben foglalt felhatalmazás, felkérés, vagy megbízás hiányában fenti 

rendezvényen, tárgyaláson megjelent képviselő erről a körülményről jelenlévőket 
tájékoztatni köteles. Az így tett nyilatkozata, véleménye, állásfoglalása képviselői 
magánvéleménynek minősül, mely az önkormányzatra nézve kötelezettséget nem 
keletkeztet. 

 
(7) A képviselő-testület megfelelő ismeretekkel rendelkező személyt, így képviselőt is 

felkérhet a településüzemeltetés, közéleti tevékenység koordinálása, idegenforgalmi, 
rendezvényszervezési feladatok végzésére, irányítására, koordinálására. 

 
58. § (1) A képviselő-testület tagjai tiszteletdíjban részesülnek. 
 
(2) A tiszteletdíj mértékét az éves költségvetés tárgyalásakor felül kell vizsgálni. A 

tiszteletdíj mértékére a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tesz javaslatot. 
 
(3) A települési képviselők testületi ülésen a polgármestertől, alpolgármestertől, jegyzőtől 

és a bizottság elnökeitől felvilágosítást kérhetnek, a képviselő-testületi ülés záró 
napirendi pontjaként.  
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(4) A képviselő a testületi ülésen kérdéseket tehet fel, mely kérdések legfeljebb 2 percben 

adhatóak elő. 
 
(5) A válaszra legfeljebb 3 perc áll rendelkezésre. 
 
(6) A képviselő-testület a válasz elfogadásáról nem szavaz. 
 
(7) A válasz után képviselői viszonválaszra vagy vitára nem kerülhet sor. 
 

VI. Fejezet 
 

A Polgármesteri Hivatal 
 
59. § (1) A képviselő-testület Velence Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

elnevezéssel egységes hivatalt tart fenn. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat, a képviselő-testület és szervei 

működésével, illetve annak összehangolásával kapcsolatos feladatokat. 
 
(3) A Polgármesteri Hivatal végrehajtja a képviselő-testület, a bizottságok és a polgármester 

döntéséből adódó feladatokat.  
 
(4) A Polgármesteri Hivatal működése során minőségi, ügyfélbarát szolgáltatást nyújt. 
 
(5) A Polgármesteri Hivatal lehetőség szerint naprakész információkat szolgáltat. 
 
(6) A Polgármesteri Hivatal közreműködik a testületi és bizottsági ülések meghívójának és 

előterjesztéseinek előkészítésében és azoknak érintettekhez történő eljuttatásban. 
 
(7) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a testületi és bizottsági ülések, a polgármesteri, 

alpolgármesteri, jegyzői, képviselői fogadóórák, fórumok és beszámolók időpontjának 
és helyének – a helyben szokásos módon történő – közzétételéről, valamint a 
megtartásukhoz szükséges feltételek biztosításáról. 

 
(8) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos 

feladatokat. 
 
(9) A Polgármesteri Hivatal előirányzatai feletti rendelkezési jogára tekintettel teljes 

jogkörű, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az Önkormányzat 
gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet, 
jogi személy. A költségvetés határozza meg a Polgármesteri Hivatal működéséhez 
szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket. 

 
(10) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 2481 Velence, Tópart út 26. 
 
(11) A Polgármesteri Hivatal hivatalos pecsétje: "POLGÁRMESTERI HIVATAL 

VELENCE” feliratú körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével, melyet 
különösen a Polgármesteri Hivatal által kötött megállapodásokon, megrendeléseken kell 
alkalmazni.  
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60. § (1) A Polgármesteri Hivatal belső tagozódása: 
 
 a) Titkárság 
 
 b) Igazgatási Osztály 

ba.) Általános Igazgatási és Okmányiroda 
bb.) Építésigazgatási Iroda 
bc.) Szociális Iroda 

 
 c) Pénzügyi-Gazdasági Osztály 

ca.) Pénzügyi Iroda 
cb.) Adóigazgatási Iroda 

 
 d) Közterület-felügyelet 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek feladatkörét a 3. függelék, az 

ügyfélfogadás rendjét a 2. melléklet tartalmazza. 
 
(3) A Polgármesteri Hivatalban dolgozók vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó 

munkakörét a 4. függelék tartalmazza. 
 

VII. Fejezet 
Bizottságok 

 
A képviselő-testület bizottságai 

 
61. § (1) A képviselő-testület - az Ötv. 22.§ (1) bekezdésében foglaltakra, és a fontosabb 

önkormányzati feladatokra tekintettel - a következő bizottságokat hozza létre: 
a) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  9 
b) Szociális Bizottság     5 
c) Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi 

 és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság  3 tagból áll. 
 
(2) A bizottságok tevékenységükkel elsősorban a képviselő-testület munkáját segítik. 

Önkormányzati feladatkörükben öntevékenyen működnek és munkájukba nem 
bizottsági tagokat és/vagy szakértőket is bevonhatnak az Ötv. 12. §. /4/ bekezdésében 
foglalt korlátozás figyelembevételével.  

 
(3) A képviselő-testület munkatervében határozza meg a bizottságok által, vagy bizottsági 

állásfoglalással benyújtható előterjesztéseket. 
 
62. § (1) A képviselő-testület - az Ötv. 24.§-ában előírtak figyelembevételével - saját tagjain 

kívül, nem települési képviselőket is választ a bizottságba, és létszámukat ennek 
megfelelően állapítja meg.  

 
(2) Települési képviselő több bizottság tagjává is választható. 
 
(3) A bizottságok személyi összetételét az 5. függelék tartalmazza. Részletes feladat- és 

tevékenységi körét a 6. függelék tartalmazza. 
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63. § (1) A képviselő-testület meghatározott feladat elvégzésére munkacsoportot alakíthat. A 
munkacsoport működésének szabályait a képviselő-testület annak alakításával 
egyidejűleg állapítja meg.  

 
(2) A bizottságok belső működési szabályaikat - az Ötv. és az SZMSZ. keretei között - 

maguk állapítják meg.  
 
(3) A képviselő-testület az általa létrehozott bizottságok elnökét és tagjait visszahívhatja, 

amennyiben egy éven belül (tárgyév január 1-től december 31-ig), összességében öt 
bizottsági ülésen, vagy a tárgyévben tartott ülések 50 %-án nem vesz részt, továbbá, ha 
etikai szabályt vét. A visszahívási indítványt nem alapozza meg betegség miatti igazolt 
távollét.  

 
(4) A bizottság tagjai vagy elnöke többször távol marad az ülésekről, a tagok esetében a 

bizottság elnöke, a bizottság elnöke esetében a polgármester köteles a képviselő-
testületet erről a körülményről tájékoztatni, a visszahívást indítványozni. 

 
(5) A képviselő-testület a választás szabályai szerint határoz a bizottsági munkát akadályozó 

távolmaradások esetén a bizottsági elnök, vagy tag visszahívásáról.  
 

A bizottságok különös szabályai 
 
64. § A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 

XCVI. törvény 10/A. § (3) bekezdése alapján a szükséges vagyonnyilatkozati 
eljárások lefolytatásával a képviselő-testület az Ügyrendi, Szavazatszámláló, 
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságot (továbbiakban: 
Bizottság) bízza meg. 

 
65. § (1) A vagyonnyilatkozatokat, bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységet, az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos minden nyilvántartást a Bizottság vezeti. 
 
(2) A törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi, Szavazatszámláló, 

Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság ügyrendje szerint, a 
Polgármesteri Hivatalban kijelölt páncélszekrényben a kijelölt hivatali dolgozó őrzi. 

 
(3) A képviselővel közös háztartásban élő hozzátartozó vagyonnyilatkozatába csak a 

Bizottság tagjai tekinthetnek be a képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás 
során. 

 
66. § (1) A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a polgármesternél bárki 

kezdeményezheti.  
 
(2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak 

valóságtartalmának ellenőrzése. Az eljárás kezdeményezése esetén a polgármester 
haladéktalanul átadja az ügyet megvizsgálásra a Bizottságnak. A Bizottság eljárási 
rendjét a Bizottság ügyrendje szabályozza. 

 
(3) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét 

tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló 
kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és 
tartalmát a Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. 
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 Ha kezdeményező tizenöt napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a 
kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül 
elutasítja a kezdeményezést. 

 
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon 

vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új 
tényállítást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új 
tényállítás nélküli – ismételt kezdeményezést a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása 
nélkül elutasítja.  

 
(5) A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során a Bizottság felhívására a 

képviselő köteles saját, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, 
valamint gyermekének vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és 
érdekeltségi viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul, írásban 
bejelenteni. Az adatokba csak a Bizottság tagjai tekinthetnek be. Az ellenőrzés 
eredményéről a Bizottság elnöke tájékoztatja a polgármestert. A polgármester a 
Bizottság által megállapított tényekről a soron következő ülésén tájékoztatja a 
képviselő-testületet.  

 
(6) Az azonosító adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követő 8. 

(nyolcadik) napon törölni kell. 
 
(7) A Bizottság vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntését előkészítő, illetve 

megalapozó tárgyalást zárt ülésen tartja. A képviselő-testület a vagyonnyilatkozati 
eljárással kapcsolatos döntését zárt ülésen tárgyalja és döntését ott hozza meg. 

 
(8) A képviselő vagyonnyilatkozatának nyilvánosságát a Bizottság vagyonnyilatkozati 

eljárási tevékenysége során biztosítja. A Bizottság felel azért, hogy a 
vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabálynak megfelelően őrizzék, kezeljék és az 
abban foglaltakat a nyilvános vagyonnyilatkozatok kivételével más ne ismerhesse meg. 

 
(9) A vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozóan alkalmazni kell a Polgármesteri Hivatal 

személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatát.  
 
(10) A nyilvános vagyonnyilatkozatok megtekintése a Bizottság, vagy az általa hozott 

szabályzatban kijelölt személy, vagy személyek jelenlétében történhet, ahol a 
nyilatkozatokat kép- és hangrögzítővel másolni, megrongálni, a kijelölt helyiségből 
kivinni nem lehet. 

 
(11) A vagyonnyilatkozatokat olyan lemezszekrényben kell tárolni, melynek hozzáférésére a 

Bizottság elnöke jogosult – a kijelölt hivatali dolgozóval együtt – és a tároló szekrény 
elhelyezése a tűzvédelmi követelményeket kielégíti. 

 
67. § A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tesz javaslatot a polgármester 

munkabérének és az alpolgármester tiszteletdíjának emelésére, továbbá a polgármester 
jutalmára. E témakörben hozott képviselő-testületi döntés végrehajtásáért a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke felel. Az elnök e minőségében rendelkezik a 
teljesítés megállapításáról, illetve a kifizetésről.  
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68. § (1) A Bizottság üléséről – a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendeket, a tanácskozás 
lényegét, a hozott döntéseket, állásfoglalásokat tartalmazó – jegyzőkönyv készül, 
amelyet a Bizottság elnöke ír alá. 

 
(2) A Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntésének megjelölése határozat és azt a 

bizottsági elnök kiadmányozza. Hatáskörébe nem tartozó kérdésekben a Bizottság 
véleményez, illetve javaslatot tesz, vagy állásfoglalást hoz. 

 
(3) A bizottságok működésének szakmai segítségét és ügyviteli feladatit a Polgármesteri 

Hivatal az ügyrendjében kijelölt munkamegosztás szerint látja el.  
 
(4) A Bizottság működési szabályait az Ötv. figyelembevételével maga állapítja meg. 
 
(5) A Bizottságot az elnöke hívja össze. Az ülés időpontjáról a Hivatal hirdetőtábláján 

hirdetés kerül kifüggesztésre.  
 

VIII. Fejezet  
Az önkormányzatok társulásai és együttműködése 

 
69. § (1) A képviselő-testület igény szerint, és erre adott lehetőségeitől függően köt társulási 

megállapodást más Önkormányzatokkal.  
 
(2) A képviselő-testület igazgatási társulásra az esetben vesz át feladatokat, ha a társulási 

központnál történik a döntések előkészítése és kiadmányozása is.  
 
(3) A képviselő-testület a társulásban végzett ügyintézésről és szolgáltatásokról szükség 

szerint igényel tájékoztatást. 
 
(4) Azon társulások jegyzékét, melyben az önkormányzat részt vesz, a 7. függelék 

tartalmazza.  
 

IX. Fejezet  
Az önkormányzat költségvetése, vagyona 

 
A gazdasági program 

 
70. § (1) Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, melynek tartalmát külön 

jogszabály állapítja meg.  
 
(2) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt 

meghaladó időszakra szól. 
 
(3) A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül 

fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az 
előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az 
alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő 
végéig kiegészíteni vagy módosítani. 

 
(4) Az önkormányzat a költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 

bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott 
körét évente a város honlapján közzéteszi. 
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A költségvetés 

 
71. § (1) A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A 

költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a 
finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési 
törvény határozza meg. 

 
(2) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik: 
 

a.) Az első fordulóban a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési 
irányelvek, az önkormányzat kötelezően előírt és szabadon vállalható feladatainak 
alapos elemzése, helyzetfelmérés alapján gazdasági koncepciót állít össze, 
melynek keretében: 
aa.) számításba kell venni a bevételi forrásokat, azok bővítésének lehetőségeit, 
ab.) meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű 
megoldásainak a lehetőségeit. 

 
b) A második fordulóban az államháztartási törvény által előírt részletezésben a 

költségvetési rendelet-tervezetet tárgyalja a képviselő-testület. 
 
(3) A költségvetés tervezetében először a törvényben vagy önkormányzati rendeletben 

kötelezően előírt önkormányzati feladatok megvalósítását kell kidolgozni, ezek után kell 
javasolni további, még vállalható önkormányzati feladatokat. 

 
(4) A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a 

képviselő-testület elé. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság kötelezően 
megtárgyalja és véleményezi. A Kjt 6. §. (3) bekezdés a.) pontja, valamint a Ktv. 66. §. 
(5) bekezdése szerinti érdekegyeztetést a polgármester lefolytatja. 

 
 (5) A zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a 

Képviselő-testület elé. 
 
(6) A költségvetési rendelet és zárszámadási rendelet készítésének szabályait és tartalmi 

követelményeit külön rendeletben szabályozza a képviselő-testület. 
 

Az önkormányzat vagyona 
 
72. § (1) Az önkormányzat vagyonára vonatkozó részletes szabályokat külön önkormányzati 

rendelet határozza meg. 
 

Az önkormányzat gazdálkodása 
 
73. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
(2) E körben különösen: 

a) a jogszabály által előírt módon és időben elkészíti a költségvetés tervezetét, a 
költségvetési beszámolót, valamint a pénzforgalmi információt, s mindezeket 
megküldi a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére, 

b) beszedi az önkormányzat saját bevételeit, 
c) igényli a Magyar Államkincstártól a címzett és céltámogatásokat, 
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d) gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények 
pénzellátásáról, 

e) biztosítja az önkormányzat módosított teljesítés szemléletű kettős 
könyvvitelének szabályszerű vezetését, s ezen belül – a pénzügyminiszter által 
meghatározottak szerint – kialakítja a saját, valamint az intézmények 
könyvvitelének számlarendjét, 

f) biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását, 
g) elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi 

költségvetési beszámolóhoz, 
h) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül 

gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei 
működési kiadásainak a kiegyenlítéséről, illetve teljesítéséről. 

 
(3) A képviselő-testület által alapított és fenntartott – önállóan működő és önállóan működő 

és gazdálkodó – intézmények a működési kiadásokra biztosított pénzeszközeiket a 
Polgármesteri Hivatal által meghatározott ütemben és mértékben használhatják fel. Az 
intézmény részére biztosított éves költségvetési keretet csak a Képviselő-testület 
csökkentheti, illetve vonhatja el. Az intézmény a kötelező térítési díjon és a képviselő-
testület által kötelezően előírt bevételi összegen felüli többletbevételével szabadon 
rendelkezik, azt – alapfeladatainak sérelme nélkül – felhasználhatja. 

 
A gazdálkodás ellenőrzése 

 
74. § (1) Az önkormányzat gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb 

nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetési támogatások 
felhasználását is) az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 

 
(2) Az önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba 

épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés), 
valamint belső ellenőrzés útján biztosítja. 

 
(3) Az önkormányzatra vonatkozó éve ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év 

november 15-éig hagyja jóvá. 
 
(4) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a zárszámadási rendelet-

tervezettel egyidejűleg áttekinti az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést, melynek tartalmát a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése határozza meg. 

 
(5) Az önkormányzat belső ellenőrzését társulás keretén belül látja el: 
 

a) ellenőrzést végez a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmények, 
illetve az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, 

b) ellenőrzést végezhet az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 
szerveknél, az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt 
működő gazdasági társaságoknál. 

 
(6) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos szabálytalanságok megelőzésének és az 

észlelt szabálytalanságok kezelésének rendjét a 10. függelék tartalmazza. 
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X. Fejezet 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
75. § (1) Jelen SZMSZ mellékletei: 

1. melléklet: A képviselő-testület polgármesterre és bizottságaira átruházott  
 hatásköreiről 
2. melléklet: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 

(2) A jelen SZMSZ, valamint mellékletei 2011. április 18. napján lépnek hatályba. 
 
(3) Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 

a) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 23/2006.(X.31.) önkormányzati rendelete, 

b) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.10.) rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2006.(X.31.) rendelet 
módosításáról, 

c) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2007.(XII.31.) rendelete 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2006.(X.31.) rendelet 
módosításáról, 

d) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008.(IV.28.) rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2006.(X.31.) rendelet 
módosításáról, 

e) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009.(III.09.) rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2006.(X.31.) rendelet 
módosításáról, 

f) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(III.08.) rendelete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2006.(X.31.) rendelet 
módosításáról. 

 
(4) Az SZMSZ függelékei: 
   1. függelék: A képviselő-testület tagjainak névsora 
   2. függelék: A képviselő-testületi ülésekre meghívandók 
   3. függelék: A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek feladatköre 
   4. függelék: A Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel 
 járó munkakörök 
   5. függelék: Képviselő-testületi bizottságok személyi összetételéről 
   6. függelék: A bizottságok feladat- és hatásköre, szakterületei 
   7. függelék: Társulások jegyzéke, amelyekben az önkormányzat részt vesz 
   8. függelék: A hatályban lévő alaprendeletekről 
 
Velence, 2011. április 04. 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes      dr. Papp Gyula Gábor 
        polgármester          címzetes főjegyző 
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül:  
 
Velence, 2011. április 18. 
         dr. Papp Gyula Gábor 
                   címzetes főjegyző 
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11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

az átruházott hatáskörökről 
 

A.) A képviselő-testület polgármesterre átruházott hatásköreiről 
 
 
1. Engedélyezi a jogszabályban meghatározott értékhatárnál magasabb összegű 

rendszeres segély folyósítását. 
 
2. Segélyt állapít meg védő-és óvóintézkedésként. 
 
3. Elemi kár mértékének megállapítására kárbecslő bizottságot hoz létre. 
 
4. A beépítési kötelezettség meghosszabbítása abban az esetben, ha a telket eladja az 

önkormányzat. 
 
5. Halasztást nem tűrő esetben rendkívüli segélyt állapít meg.  
 
6. Nyilatkozik minden útügyi és vízügyi hatósági eljárásban, ahol az eljárás az 

önkormányzat tulajdonát érinti. A nyilatkozat elidegenítésre nem vonatkozik. 
 
7. Bérhitelt vehet fel az önkormányzat hivatala és intézményeire kiterjedő egyhavi 

illetmény erejéig, utólagos beszámolási kötelezettséggel.  
 
8. Dönt az önkormányzati helyiségek bérbeadásáról. 
 
9. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 

13. pontja alapján átruházott, a közterületekkel  kapcsolatos hatáskörök  
a) Közterület-foglalási engedély kiadása, 
b) Közterület-foglalási engedély kérelem elutasítása, 
c) Közterület-használati díj megállapítása, a díj alóli mentesség megadása, 
d) Közterület-használati díj elengedése, 
e) Közterület-használati engedély visszavonása, meghosszabbítása, 
f) Közterület-használattal kapcsolatos bejelentés tudomásulvétele, 
g) Kötelezés kibocsátása az engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli 

közterület-foglalásoknál a szabályok betartására, 
h) Kötelezés az eredeti közterületi állapot helyreállítására a közterület-

foglalás megszüntetésére. 
 
 

B.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatásköre 
 
 
1.  Dönt az ingatlanértékesítéseknél a licithelyzetről és a pályázatok tartalmáról.  
 
2.  Utólagos közműrákötési díjak megállapítása. 
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C.) Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök 
 
 
1.  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből 

(továbbiakban: Szoc. tv.) adódó képviselő-testületi hatáskörök közül: átadott 
hatáskörök 

 
 Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: 

a) helyi lakásfenntartási támogatás, Szoc. tv. 38. §. (1) bekezdése 
b) ápolási díj, Szoc. tv. 43/B. §. (1) bekezdése 
c) átmeneti segély, 
d) temetési segély, 

 
 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

a) házi segítésnyújtás 
b) szociális étkeztetés, 
c) alapellátás térítési díjának mérséklése, rendezése. 

 
 
2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18. § 

és 21. §-ban foglaltak szerint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása.  
 
3. Dönt a szociálisan rászorult gyermekek tankönyvtámogatásáról. 
 
4. Dönt a szociálisan rászorult gyermekek intézményi térítési díj átvállalásáról. 
 
5. Javaslatot tesz Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra. 
 
6. Javaslatot tesz a kamatmentes lakásépítési kölcsönben részesülőkre. 
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11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 
 
 
 
1. Tisztségviselők fogadóórái: 
 
 Polgármester:  hétfő   8.00 - 12.00 óráig 
    szerda                   12.00 - 15.30 óráig 
 
 Jegyző:  szerda   8.00 - 15.30 óráig 
 
 
2. Félfogadási idő a hivatalban: 
 
 az irodáknál:    hétfő   8.00 – 12.00 óráig 
    szerda  8.00 – 15.30 óráig 
    péntek   8.00 - 12.00 óráig 
 
3. Okmányirodánál:  hétfő  8.00 - 15.00 óráig 

kedd  8.00 - 15.00 óráig 
szerda  8.00 - 15.00 óráig 
csütörtök 8.00 - 12.00 óráig 
péntek  8.00 - 12.00 óráig 
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11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 

 
 

A képviselő-testület tagjainak névsora 
2011. 

 
 
 
 
Polgármester:   Oláhné Surányi Ágnes 
 
Alpolgármester:  Cserny Vilmos 
 
Képviselők:   Benkő Istvánné 
    Martinovszky József 
    Serhók György 
    Dr. Sirák András 
    Dr. Sirák Andrásné 
    Szávai Jánosné 
    Uj Roland Gyula 
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11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet 2. függeléke 

 
 

A képviselő-testületi ülésekre meghívandók 
 
 

1. FIDESZ –MPSZ Velencei Szervezete  
2. Magyar Szocialista Párt Velencei Szervezete 
3. Hajnalpír Baptista Gyülekezet 
4. Velencei Református Egyház 
5. Velence Római Katolikus Egyház 
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11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet 3. függeléke 

 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek feladatköre 

 
1. A Polgármester Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladatait a jogszabály, a képviselő-

testület, a polgármester és a jegyző határozza meg. 
 
2. A Hivatal - általános - valamennyi szervezeti egységének feladata: 

- a Képviselő-testület és bizottságai működésével, 
- a polgármester és jegyző tevékenységével kapcsolatos feladatok, 
- az önkormányzati és parlamenti képviselők munkájának segítése, 
- a lakosság véleményének kikérése, javaslatainak összegyűjtése és értékelése, 
- a lakosság széleskörű tájékoztatása, 
- együttműködés az állami és társadalmi szervekkel, egyesületekkel, 

magánszemélyek különböző társaságaival, 
- közszolgáltatást végző szervezetekkel való együttműködés, szakhatósági 

közreműködés és szolgáltatás végzése során, 
- az önkormányzat megállapodásainak végrehajtása, 

 
3. A belső szervezeti egységek főbb feladatai: 
 
 Aljegyző 

- a Hivatal törvényes működésében segít a jegyzőnek, 
- a Képviselő-testület működésével kapcsolatos testületi anyag előkészítése és 

jogszerűségének biztosítása, illetve általános helyettesítési feladat, 
- lakás, helyiség gazdálkodás, 
- birtokháborítási ügyek. 

 
 Titkárság 

- a Képviselő-testület üléseinek adminisztrációs feladatai, 
- a polgármester és jegyző feladatainak adminisztratív segítése. 
- figyelemmel kíséri az Európai Uniós és más aktuális pályázati lehetőségeket. 

 
 Igazgatási osztály 

- személyzeti ügyekkel kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartások vezetése, 
- szociálpolitikai feladatok, 
- gyermek - és ifjúságvédelem, 
- ipari - kereskedelmi hatósági munka, 
- népesség nyilvántartás, 
- anyakönyvi igazgatás, 
- mezőgazdasági szervezési feladatok, munkák, 
- műszaki igazgatás:  építésügyi,  

       útügyi, 
       vízügyi feladatok, 
       koordinálja és elkészíti az Európai Uniós és más pályázatokat, 

- településfejlesztési feladatok, 
- településműködtetés szervezése, karbantartása, 
- településüzemeltetés, 
- iktatás, ügyirat kezelési feladatok. 
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 Okmányiroda 

- személyazonosító igazolvány és lakcímkártya készítése, 
- vezetői engedély készítése, 
- útlevél kérelmek elfogadása, 
- parkolási igazolvány készítése, 
- gépjármű ügyintézés, 
- ügyfélkapu regisztráció. 

 
 Pénzügyi - gazdálkodási osztály 

- költségvetés előkészítése és végrehajtása, 
- zárszámadás elkészítése, 
- önkormányzat pénzügyi számlarendjének vezetése, 
- pénzügyi - számviteli teendők, 
- analitikus nyilvántartások vezetése, 
- készpénzforgalommal kapcsolatos feladatok, 
- megosztott adó megállapítása és behajtása, 
- adóbevallások előkészítése és feldolgozása, 
- helyi adók előírása, behajtása, 
- éves, féléves zárások elkészítése, 
- méltányossági, részletfizetési kérelmek döntésre előkészítése, 
- végzi az Európai Uniós és más pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi elszámolási 

feladatokat, 
- belső ellenőri feladatát az önkormányzat társulás útján látja el. 

 
 Közterület-felügyelet 

- a közterületek rendeltetésszerű használatának folyamatos ellenőrzése, 
- a rendbontókkal kapcsolatos szankcionálások, 
- közparkok, közterek, közutak állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, 
- település tisztaságának ellenőrzése. 

 
 Gondnokság 

- a település üzemeltetésével kapcsolatos feladatok, kiemelten az intézmények 
karbantartói munkája. 

  
4. A felsorolt feladatokkal kapcsolatos személyre szóló konkrét feladatokat és 

hatásköröket, valamint a helyettesítés rendjét a jegyző - az osztályvezetők útján - 
munkaköri leírásban határozza meg.  
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11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet 4. függeléke 
 
 

A Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 
 
 

Munkakör Vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség gyakorisága 

Jegyző, aljegyző 2 év 
Osztályvezető 2 év 
Anyakönyvvezető 5 év 
Szociális ügyintéző 5 év 
Szabálysértési előadó 5 év 
Okmányügyintéző 5 év 
Közterület-felügyelő 5 év 
Építési ügyintéző 5 év 
Útkezelő és fejlesztési ügyintéző 5 év 
Gazdálkodási ügyintéző 5 év 
Főkönyvi könyvelő 5 év  
Adóügyi ügyintéző 5 év 
Pénztáros 5 év  
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11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet 5. függeléke 

 
 

A képviselő-testület bizottságainak személyi összetételéről 
 
 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság: 
 
 Elnöke:   Serhók György 
 
 Tagok:    Benkő Istvánné 
     Martinovszky József 
     Szávai Jánosné 
     Uj Roland Gyula 
     Galambos György 
     Gránitz Gáspár Istvánné 
     Martinovszkyné Tóth Veronika 
     Tímár Béla 
 
 
Szociális Bizottság: 
 
 Elnöke:   Martinovszky József 
 
 Tagjai:    Benkő Istvánné 
     Szávai Jánosné 
     Török Ágnes 
     Pósa Józsefné 
 
 
Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság 
 
 
 Elnöke:   Dr. Sirák Andrásné 
 
 Tagjai:    Martinovszky József 
     Serhók György 
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11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet 6. függeléke 
 
 

A bizottságok feladat- és tevékenységi köre 
 
 

1. A bizottságok eljárnak és döntenek a hatáskörükbe átruházott 1. melléklet szerinti 
ügyekben.  

 
2. Döntés-előkészítő feladatot látnak el a képviselő-testület felé, és annak kapcsán 

véleményeznek, javaslatot tesznek, állást foglalnak, vagy előterjesztést nyújtanak be és 
ellenőrzést végeznek a döntési jogkörükbe nem tartozó önkormányzati ügyekben – 
illetékesség szerint - az alábbi szakterületek vonatkozásában: 
 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tevékenységi köre: költségvetés, pénzügyi 
gazdálkodás, vagyonértékesítés, vagyongazdálkodás, adóügyek (és ehhez 
kapcsolódóan az Ötv. 92.§-ában meghatározottak). 
Önkormányzati vagyonkezelés, hasznosítás, vállalkozói beruházások, 
közszolgáltatások, önkormányzati beruházások, településrendezés - üzemeltetés, 
építésügy, környezetvédelem, köztisztaság, a közterület-használattal és foglalással 
kapcsolatos hatósági feladatok.  
 
Szociális Bizottság tevékenységi köre: a lakosság szociális helyzetének figyelemmel 
kísérése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés döntései ügyében beadott fellebbezések 
Képviselő-testület elé terjesztése, egészségügyi alap- és szakellátás, valamint ezek 
intézményei 
 
Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilat Vizsgáló Bizottság 
tevékenységi köre: elsősorban a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata és 
módosításával kapcsolatos előterjesztések elkészítése, véleményezése, a Képviselő-
testület működésével kapcsolatos minden egyéb eljárási, jogi előkészítő és 
véleményező szakfeladat, továbbá a Képviselők vagyonnyilatkozatának kezelése.  
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11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet 7. függeléke 

 
 

Társulások jegyzéke, amelyekben az önkormányzat részt vesz 
 
 
1. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 
 
2. Iskolafenntartói Intézményi Társulás – Nadap Község Önkormányzatával 
 
3. Óvodafenntartói Intézményei Társulás – Nadap Község Önkormányzatával 
 
4. Intézményfenntartó Társulás – Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
5. Orvosi Ügyeleti Társulás 
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11/2011.(IV.18.) önkormányzati rendelet 8. függeléke 
 

A hatályban lévő alaprendeletekről 
 
1. 14/993.(X.01.) A közműtársulásokról és az utólagos rákötésekről 
2.   9/1994.(VIII.09.) A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 
3. 17/1995.(II.05.) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi 
  érdekeltségi rendszeréről 
4. 13/2001.(IV.09.) A köztemető használatának rendje 
5. 16/2001.(VI.25.) A Helyi Építési Szabályzatról 
6. 21/2011.(IX.24.) Velence Rózsája díj alapításáról 
7. 16/2002.(X.10.) A háziorvosi körzetekről 
8.   1/2003.(II.10.) A helyi közművelődési tevékenységről 
9.   9/2003.(III.24.) VELENCÉÉRT EMLÉKÉREM alapításáról és adományozásának 
  rendjéről 
10. 24/2003.(IX.15.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
11. 30/2003.(XII.08.) A zaj- és rezgésvédelemről 
14. 18/2004.(V.31.) Az állattartásról 
15. 24/2004.(VII.26.) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 
  közszolgáltatásról és egyéb szabályairól 
16. 38/2004.(XII.31.) A közterületek tisztántartásáról 
17. 39/2004.(XII.31.) A települési szilárd hulladék kezeléséről 
18.   6/2005.(III.01.) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról 
19. 16/2005.(VI.27.) Velence Város Hulladékgazdálkodási Tervéről 
20.   1/2006.(II.20.) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
  illetménykiegészítéséről 
22. 28/2006.(XII.28.) A lakások és helyiségek bérletéről 
23. 29/2006.(XII.28.) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket 
  megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint 
  szociális és kegyeleti támogatásokról 
24. 21/2007.(VII.23.) A kerti hulladék égetéséről 
25. 24/2007.(X.24.) Létesítményekhez kapcsolódó parkolók kialakításáról 
26.   2/2008.(II.18.) A lakás építéséhez, megvásárlásához, lakásbővítéshez, korszerűsítéshez 
  felújításhoz nyújtható kamatmentes önkormányzati kölcsönről 
27. 18/2008.(IX.22.) A közterületek használatáról 
28. 18/2009.(VI.02.) A strandok használatáról, működtetéséről 
29. 27/2009.(XI.30.) Az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
30. 28/2009.(XI.30.) Az elektronikus ügyintézésről szóló 26/2005.(X:24.) 
  önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
31. 12/2010.(V.03.) 80 literes szabvány edényzetre vonatkozó díjtétel meghatározása 
32. 14/2010.(V.31.) A szociális étkeztetés térítési díjáról 
33. 15/2010.(V.31.) Az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról 
34. 23/2010.(XII.21.) A 2011. évi szennyvízszolgáltatási díjmegállapításról 
35.   5/2011.(II.21.) A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 
36.   6/2011.(III.16.) 2011. évi költségvetésről 
37.   7/2011.(IV.01.) A helyi adókról 
38.   9/2011.(III.24.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről 
39. 11/2011.(IV.18.) Velence Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
40. 12/2011.(IV.18.) A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó 
  mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról 
41. 14/2011.(IV.18.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról 


