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B E V E Z E T Ő 

 
Uzsa Települést a Magyar Köztársaság Alkotmányának a helyi önkormányzatokról szóló IX. fejezete alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) keretei között megilleti a helyi önkormányzás 
joga.  
 
Az önkormányzati rendszer folyamatos erősödésének eredményeként Uzsa Település Önkormányzatának Képviselő-
testülete kiemelt céljának tekinti, hogy olyan önszerveződésen alapuló helyi hatalomgyakorlás valósuljon meg, 
amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselői útján – a törvényi keretek között - önállóan 
intézheti a helyi ügyek körét. Uzsa Település Önkormányzata feladat- és hatáskörében eljárva kifejezi és felelősséggel 
testesíti meg a helyi közakaratot és megjeleníti a helyi érdekeket. 
 
Uzsa Település Önkormányzata az Ötv. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján működésének részletes 
szabályait az alábbiakban állapítja meg: 
 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
Az Önkormányzat és jelképei 

 
1. § 

 
(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Települési Önkormányzat Uzsa (a továbbiakban: Önkormányzat) 
(2) Az Önkormányzat székhelye: 8321 Uzsa, Lázhegy u. 21. 
(3) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. A 

Képviselő-testületet a polgármester képviseli. (Ötv. 9. §. (1.)) 
(4) A Képviselő-testület szervei 

a) Polgármester, 
b) Bizottság(ok), 
c) Körjegyzőség 

(5) A Képviselő-testület polgármesterből és 5 települési képviselőből áll. A Képviselő-testület tagjainak névsorát a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. függeléke tartalmazza. 

(6)  Az Önkormányzat Hivatala: „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség). 
 

2. § 
 
(1) Az Önkormányzat jelképei: címer, zászló, pecsét. Az Önkormányzat címere: 7:8 oldalarányú háromszögű 

hasított pajzs. Kék jobb mezejében arany hármas halmon ezüst kő obeliszk, csúcsán keresztbe illesztett kőfejtő 
szerszámokkal. A bal mező kékkel, vörössel és zölddel vágott. 

                                                 
1 Hatályba lépés napja: 2008. január 1. 
2 A 12/2009. (XI.20.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2009. november 20. 
3 Az 1/2010. (I.19.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2010. 01.01. 
4 A 8/2010. (X.15.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2010.10.16. 
5 A 76/2010. (X.14.) Kt. határozattal módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2010.10.14. 
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(2) Az Önkormányzat zászlója: 2:3 oldalarányú fekvő téglalap. Szíve vörös, kék, zöld, széleit aranyszínű rojt fogja 
körbe. A zászlót a község címere díszíti tengelyével a rúdhoz közelebb eső harmadhoz képzelt osztóvonalon. A 
település dísz-zászlaját a fentiekben leírtaknak megfelelően, szabadon lebegő sarkain aranyszínű bojttal, 
aranyszínű zászlórúddal, fémes kék csúcsdísszel kell elkészíteni.  

 
(3) Az Önkormányzat pecsétje: kör alakú, Települési Önkormányzat Uzsa felirattal, középen a Magyar 

Köztársaság címerével. 
(4) A Település pecsétje: A település címerével ellátott díszpecsét. 
(5) A Képviselő-testület üléstermében a Magyar Köztársaság címerét, az Önkormányzat címerét és zászlóját el kell 

helyezni. Az Önkormányzat pecsétjét a Körjegyzőségen kell őrizni. 
 
 

II. FEJEZET 
ALAKULÓ ÜLÉS  

 
3. § 

 
(1) Az alakuló ülés részletes szabályait a módosított 1990. évi LXV. törvény 30. §-a tartalmazza. 
(2) Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az összehívásról a megválasztott 

polgármester gondoskodik. Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti a polgármester eskütételének 
megtörténtéig. Az alakuló ülésen a polgármester és a települési képviselők esküt tesznek. Az alakuló ülésen 
kell dönteni az alpolgármester megválasztásáról, a polgármester és az alpolgármester illetményéről. 

(3) A polgármester és az önkormányzati képviselők által az alakuló ülésen letételre kerülő eskü szövege a 
következő: 
„Én ..................................... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztárasághoz, annak népéhez hű leszek, az 
Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megőrzöm; 
megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden 
igyekezetemmel Uzsa település javát szolgálom, elődeinkhez méltó módon.  

 Az esküt tevő meggyőződése szerint: Isten engem úgy segéljen.” 
 
 
 

III. FEJEZET 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 
4. § 

 
(1) Uzsa Település Önkormányzata a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan jár el 

(Ötv. 1.§ (1) bek.). 
(2) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátáshoz, a közhatalom önkormányzati típusú helyi 

gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez 
kapcsolódnak (Ötv. 1.§ (2) bek.). 

(3) A helyi önkormányzat – az önkormányzati törvény keretei között – önállóan szabályozza, illetőleg egyedi 
ügyekben szabadon igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket (Ötv. 1.§ (3) bek.). 

(4) Az önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásról, óvodai nevelésről, az általános iskolai 
oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a 
köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését (Ötv. 
8.§ (4) bek). 

(5) Az önkormányzat gondoskodik a fentiek mellett: 
a) a Körjegyzőség működtetéséről. 

(6) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:  
1. a településfejlesztés, 
2. a településrendezés,  
3. az épített és természeti környezet védelme,  
4. a lakásgazdálkodás, 
5. a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, 
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6. a csatornázás,  
7. a köztemető fenntartása,  
8. a helyi közutak és közterületek fenntartása,  
9. helyi tömegközlekedés,  
10. a köztisztaság és településtisztaság biztosítása;  
11. gondoskodás a helyi tűzvédelemről,  
12. közbiztonság helyi feladatairól; 
13. közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,  
14. a foglalkoztatás megoldásában; 
15. az óvodáról,  
16. az alapfokú nevelésről, oktatásról, 
17. az egészségügyi, a szociális ellátásról, 
18. valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás;  
19. a közösségi tér biztosítása;  
20. közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, 
21. sport támogatása;  
22. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; 
23. az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, 
24. a lakosság tájékoztatásáról való gondoskodás a helyi tájékoztató eszközökön keresztül. 

(7) Az Önkormányzat ellátja az egyéb jogszabályokban előírt közszolgáltatási feladatokat. 
(8) A települési önkormányzat feladatai körében: 

a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik a közösségekkel, 
b) önkormányzati intézményt, gazdasági társaságot, más szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőjüket. 

(9) Az önkormányzatiság kifejezésre juttatása érdekében a Képviselő-testület együttműködésre törekszik - 
kölcsönösségi alapon - a vonzáskörzetben működő települési önkormányzatokkal.  

(10) A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervező 
munkában – ezek fejlesztése érdekében – szükség szerint együttműködik a Megyei Önkormányzattal. A 
koordináció keretében cél a megyei fejlesztési tervek, koncepciók, egyeztetése a helyi elképzelésekkel. A 
kapcsolattartás a polgármester feladata. 

 
 

5. § 
 
(1) Az Önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem 

utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az Önkormányzat mindent megtehet, ami 
jogszabályt nem sért. 
Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt 
önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását (Ötv. 1.§ (4) bek.). 

(2) Az önként vállalt többlet-feladatok felvállalását megelőzően fel kell mérni, hogy képes-e az Önkormányzat a 
feladatellátás gazdasági feltételeinek folyamatos biztosítására. Az önkéntes feladatellátásról a Képviselő-testület 
rendeletben dönt. 

 
6. § 

 
A Képviselő-testület az Ötv. 9. § (3) bekezdésében szabályozottak szerint hatásköreinek átruházásáról külön 
rendeletben dönt. 
 

7. § 
 
(1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

a) A rendeletalkotás. 
b) Szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, megbízás. 
c) A helyi népszavazás kiírása. 
d) Az önkormányzati jelképek, kitűntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a 

díszpolgári cím adományozása. 
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e) A gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló 
elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a költségvetés 1%-a feletti 
hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványforrás átvétele és 
átadása. 

f) Önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez csatlakozás. 
g) Megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati, vagy más 

szervezethez való csatlakozásról. 
h) Intézmény alapítása, vezetőjének kinevezése, gazdasági társaságok alapítása.  
i) Közterület elnevezése, emlékmű, emléktábla, művészeti alkotások állítása. 
j) Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál. 
k) A bíróságok ülnökeinek megválasztása. 
l) Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszűntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
m) Véleménynyilvánítás olyan ügyekben, amelyben a törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a 

kikérését írja elő. 
n) Felterjesztési jog gyakorlása 
o) A települési képviselők és a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés. 
p) A települési képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos döntés. 
q) Amit törvény a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal (Ötv. 10.§). 

 
 

 
IV. FEJEZET 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET M ŰKÖDÉSE 
 

8. § 
 
(1) A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.  
(2) A Képviselő-testületet össze kell hívni legalább 2 képviselő, vagy az Ügyrendi Bizottság napirendet is 

tartalmazó, írásbeli indítványára. 
(3) Halasztást nem tűrő esetben a polgármester rendkívüli ülést hívhat össze. 
(4) A Képviselő-testület ülése nyilvános, döntéseit nyílt szavazással hozza. 
(5) A Képviselő-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati hatósági, 
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. (Ötv. 
12. §. (4) a./ pontja)  

(6) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. (Ötv. 12. §. (4) b./ pontja)  

(7) A (6) bekezdésben szabályozott esetekben a zárt ülés elrendeléséről a Képviselő-testület minősített többséggel 
határoz. 

(8) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi 
ügy, önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitűntetési ügy, a vagyonával való rendelkezés és az 
általa kiírt pályázat tárgyalásakor. 

 
 

9. § 
 

(1) A Képviselő-testület évente előre meghirdetett közmeghallgatást tart, szükség szerint közmeghallgatást hirdet 
meg törvényi kötelezettség teljesítése érdekében. 

(2) A közmeghallgatást igénylő napirendet tárgyaló ülés időpontját, helyét, legalább 30 nappal az ülés előtt – a 
helyben szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. 

(3) A Képviselő-testület által meghatározott napirendi pontokhoz előírt közmeghallgatást, a napirendet tárgyaló 
ülés előtt legalább 15 nappal kell megtartani. 

(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. 
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V. FEJEZET 

PROGRAMTERV 
 

10. § 
 
(1) A polgármester programot terjeszt a Képviselő-testület elé, amely - a testület megbízatásának időtartamára - a 

településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljai és fontosabb feladatai összességét 
tartalmazza. A program azokat a helyi közügyeket, közszolgáltatásokat is rögzíti, amelyekben a feladatokat 
vállaló önszerveződő közösségek és vállalkozások támogatást kapnak a Képviselő-testülettől. 

(2) A Képviselő-testület működésének alapja a - program végrehajtását is célzó - éves munkaterv. 
(3) A munkaterv tervezetet a polgármester irányításával a (kör)jegyző állítja össze, és a polgármester terjeszti a 

Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
(4) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: 

a) valamennyi Képviselő-testületi tagtól, 
b) a bizottság(ok) nem képviselő tagjaitól, 
c) a (kör)jegyzőtől,  
d) az önkormányzati társulásoktól, 
e) intézményvezetőktől. 

(5) A munkatervi javaslatokat, véleményeket a polgármesterhez kell benyújtani. 
(6) A munkatervet a tárgyévet megelőző december hónapban hagyja jóvá a Képviselő-testület. 
(7) A munkaterv főbb tartalmi elemei: 

a) a tárgyidőszak főbb feladatainak felvázolása, 
b) azoknak az ügyeknek a pontos megjelölése, amelynek eldöntéséhez a Képviselő- testület igényli a lakossági 

fórumok segítségét és közreműködését, 
c) a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontja és napirendjei, az előterjesztő megjelölése, az előterjesztések 

elkészítésének határideje, 
d) a meghívandók felsorolása. 
 

 
 

VI. FEJEZET  
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET ÖSSZEHÍVÁSA 

 
11. § 

 
(1) A Képviselő-testület összehívásáról a polgármester gondoskodik. 

1.1.) A polgármesteri meghívó tartalmazza: 
a) az ülés helyét, idejét, 
b) a javasolt napirendi pontokat, 
c) a napirendek előterjesztőit. 

A meghívót a polgármester írja alá. A meghívóhoz csatolni kell az előterjesztéseket.  
1.2.) A meghívóban szereplő tárgysorozat sorrendje: 
a) rendelet-tervezetek, költségvetés, zárszámadási előterjesztések, 
b gazdasági, vagyoni ügyek, 
c) a polgármester, alpolgármester, (kör)jegyző, bizottsági elnök(ök) előterjesztései, 
d) választási és kinevezési ügyek, 
e) testületi hatáskörbe tartozó egyedi ügyek, 
f) kérdések, közérdekű bejelentések, interpellációk. 

(2) A Képviselő-testület üléseire meg kell hívni: 
a) a települési képviselőket, 

valamint tanácskozási joggal: 
b) a (kör)jegyzőt, 
c) akiket a polgármester, illetve az előterjesztő indokoltnak tart, 
d) a civil szervezeteket érintő ügyekben azok képviselőit. 

(3) A Képviselő-testület zárt üléseire meg kell hívni: 
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a) a települési képviselőket,  
valamint tanácskozási joggal: 

b) a (kör)jegyzőt, 
c) személyi ügy tárgyalásakor az érintett személyt, 

(4) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, valamint a tanácskozási joggal meghívottaknak 
olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. 

(5) A településen a helyben szokásos módon közzé kell tenni a Képviselő-testület üléseinek időpontját, helyét. Az 
ülés meghívóját ki kell függeszteni a Körjegyzőség hirdetőtábláin (Uzsa Település Önkormányzatánál lévő) 

(6) A polgármester a képviselők egynegyedének, vagy a Képviselő-testület bizottságának indítványára a testületet, 
az írásos indítvány beérkezését követő 8 napon belül összehívja. 

(7) Az indítványnak tartalmaznia kell a tárgyalásra javasolt ügy lényegét, a rendkívüli ülés összehívásának 
indokait. Ezen az ülésen, valamint sürgős, halasztást nem tűrő esetben csak az indítványban szereplő napirendi 
pontot lehet tárgyalni. 

(8) Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek az ülésen történő 
kiosztását. 

(9) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a meghívást, az ülést megelőzően 24 órával előbb is elég a képviselők 
tudomására hozni. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető, az írásbeliségtől is el lehet 
tekinteni, azonban a sürgősség okát mindenképpen közölni kell. Katasztrófa esetén az ülés azonnal is 
összehívható. Ebben az esetben a Képviselő-testület a napirendi pontok elfogadásával dönt arról is, hogy 
eltekint a 29 – 30. §-okban szabályozott bizottsági vélemény, valamint a polgármester meghallgatásától. 

 
 

VII. FEJEZET 
A NAPIRENDI PONTOK EL ŐTERJESZTÉSE 

 
12. § 

 
(1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések kidolgozásakor figyelembe kell venni a hatályos jogi 

szabályozást, és annak tartalmaznia kell a témakör tárgyilagos elemzését. 
(2) Az előterjesztés két részből áll: 

a) A vizsgálati és elemző részből, melyben pontosan meg kell határozni: 
aa) az ügyrendi pont tárgyát, valamint azt, hogy 
ab) az adott témakör szerepelt-e már korábban is a testület napirendjén, és ha igen, milyen döntés született és 

azt milyen eredménnyel hajtották végre, 
ac) a téma előadóját és az előkészítésben résztvevő személyek és szervezetek nevét, 
ad) a javasolt döntés indokait, 
ae) mindazon körülményeket és összefüggéseket, melyek indokolják a meghozandó döntést, 
af) azokat a javaslatokat, amelyeket az előterjesztő nem vett figyelembe a javasolt döntés kialakításánál,  

b)  A határozati javaslatból, melyben egyértelműen meg kell fogalmazni: 
ba) a rendelkező részt, 
bb) az esetleges alternatív döntési javaslatokat, 
bc) a végrehajtásért felelős szerv, vagy személy megnevezését, 
bd) a konkrét végrehajtási határidőt. 

(3) Az előterjesztés írásban, vagy kivételes esetben szóban kerül benyújtásra. Írásos előterjesztést kell készíteni az 
Ötv. 10. §-ában, valamint az SZMSZ-ben meghatározott át nem ruházható hatáskörbe tartozó ügyekben, kivéve 
a 11.§ (9) bekezdésében és a 13. §-ban szabályozott eseteket. 

(4) Az előterjesztés munkaterv szerinti határidőre való benyújtásáért a napirend előterjesztője a felelős. Az 
előterjesztés készítője felelős az előterjesztés határidőre való elkészítéséért, az előterjesztésben szereplő adatok 
teljességéért és valóságosságáért, valamint a határozati javaslat megalapozottságáért. Az előterjesztések 
előkészítésének részletes szabályait a Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.  

 
 

VIII. FEJEZET 
SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY 
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13. § 
 
(1) A rendes ülésre kiadott meghívót követően a polgármester, az alpolgármester, a (kör)jegyző, a képviselő az 

önkormányzat érdekében azonnali intézkedést igénylő ügyben - elsősorban pénzügyi- és vagyongazdálkodási 
kérdésekben - sürgősségi indítvánnyal élhetnek. Rendkívüli ülésre sürgősségi indítványt benyújtani nem lehet. 

(2) Sürgősségi indítványt a polgármester, az alpolgármester, a (kör)jegyző, a Képviselő-testület bizottsága(i), a 
képviselő(k) terjeszthet(nek) elő. A sürgősségi indítvány a sürgősség tényének rövid indokolásával legkésőbb 
az ülést megelőző napon 12.00 óráig nyújtható be a polgármesternél.  

(3) A sürgősség kérdésében a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt a napirend meghatározása 
előtt. A polgármester alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének rövid ismertetésére. 
A sürgősségi indítványt - elfogadása esetén - a Képviselő-testület az írásban már kiadott napirendi pontok 
megtárgyalását követően, utolsónak tárgyalja meg. 

 
 

IX. FEJEZET 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI ÜLÉS VEZETÉSE 

 
14. § 

 
(1) A Képviselő-testületi ülést a polgármester vezeti, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük 

akadályoztatása esetén az ülés vezetését az Ügyrendi Bizottság elnöke végzi.  
(2)  A Képviselő-testületi ülést – a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, vagy 

tartós akadályoztatása esetén –az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.   
(3) A polgármester feladata a Képviselő-testület üléseinek vezetésével kapcsolatosan: 

a) megállapítja, hogy az ülés határozatképes-e, 
b) határozatképesség esetén megnyitja az ülést, 
c) napirend előtt tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, 
d) tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott közérdekű bejelentések nyomán tett 

intézkedésekről, 
e) ismertetést ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztatja a testületet az előző rendes ülés óta 

eltelt időszak pénzügyi vonatkozású eredményeiről, 
f) ismerteti a sürgősségi indítványokat, 
g) előterjeszti a napirendi javaslatot, 
h) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és összefoglalja a vitát, figyelemmel kíséri az ülés 

határozatképességét, 
i) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a határozatokat, 
j) biztosítja a képviselők bejelentési és interpellációs jogának gyakorlását, 
k) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, 
l) berekeszti az ülést. 

(4) A Képviselő-testület az ülés vezetése körében felhatalmazza a polgármestert a következő intézkedések 
megtételére: 
a) felhívja a hozzászólót, hogy csak a tárggyal kapcsolatban tegye meg észrevételét, javaslatát, attól ne térjen 

el, 
b) figyelmezteti a hozzászólót az üléshez nem illő, másokat sértő kijelentésektől való tartózkodásra, 
c) rendre utasíthatja, vagy kiutasíthatja azt a hallgatóság köréből, aki a Képviselő-testületi üléshez méltatlan 

magatartást tanúsít, 
d) kezdeményezheti a vita lezárását. 

(5) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük 
vitába szállni nem lehet. 

(6) Az ülés elnökének munkáját a (kör)jegyző segíti. 
 
 

X. FEJEZET 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET TANÁCSKOZÁSI RENDJE 
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15. § 
 
(1) A tanácskozás rendje: 

a) A polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységről. 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról, az előző ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett 
intézkedésekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tudomásul veszi a két rendes ülés 
közötti időszakra vonatkozó pénzügyi vonatkozású tájékoztatót. 

b) A polgármester előterjeszti a napirend tervezetét. 
c) A Képviselő-testület a napirendi javaslatról vita nélkül dönt. 
d) A polgármester minden napirendi pont felett külön vitát nyit, de javasolhatja egyes napirendek összevont 

tárgyalását. 
e) A napirend előadója a vita előtt szóban kiegészítést tehet. Az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, 

tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles rövid választ adni. 
f) Az írásbeli előterjesztéseket az előadó a vita előtt az előterjesztéssel kapcsolatos új tényekkel kiegészítheti. 

 
(2) Az érdemi vita során: 

a) A Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kifejtik a napirendi ponttal kapcsolatos 
észrevételeiket és a döntés-tervezettel kapcsolatos javaslataikat, s a polgármester a megjelent állampolgárok 
és közösségek képviselőinek hozzászólást engedélyezhet a napirendi pont tárgyalásához 3-3 perc 
időtartamban. 

b) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc. 
Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő 
túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól. 

(3) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet: 
a) A vita lezárására, vagy a hozzászólások időtartamának korlátozására bármely képviselő javaslatot tehet, az 

indítvány felett a testület vita nélkül határoz. 
b) A polgármester lehetőséget ad arra, hogy a vitában érintett résztvevő személyek-személyes érintettség 

címén - megjegyzést tehessenek. 
c) A szavazás előtt a polgármester a (kör)jegyzőnek ad szót, hogy az bármely javaslat törvényességével 

kapcsolatos észrevételét megtehesse. 
d) A polgármester először a vitában elhangzott módosító és kiegészítő javaslatokat külön-külön elhangzásuk 

sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Amennyiben az 
eredeti határozati javaslathoz képest a Képviselő-testület módosító javaslatot fogad el, úgy a polgármester 
a szavazás előtt ismerteti a módosított határozat szövegét.  

e) A képviselők „igen”, vagy „nem” szavazattal vesznek részt a szavazáson, illetve tartózkodnak a 
szavazástól. 

f) A szavazás eredményének megállapítása után a polgármester kihirdeti a határozatot. 
(4) A napirend megtárgyalása, a bejelentések, az interpellációk és az adott válaszok elhangzása után a polgármester 

szót ad az állampolgároknak. Ezt követően az ülést berekeszti. 
 

XI. FEJEZET 
HATÁROZATKÉPESSÉG 

 
16. § 

 
(1) A Képviselő-testület a képviselők több mint felének jelenléte esetén határozatképes. 
(2) Ha a Képviselő-testület határozatképtelensége miatt az ülést elnapolják, a polgármester nyolc napon belül 

köteles azt újból összehívni. 
 

17. § 
 
(1) A határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. Amennyiben a 

javaslat a jelenlevő települési képviselők több mint felének igen szavazatát nem kapta meg, a javaslatot 
elvetették. 
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(2) A Képviselő-testület minősített többségi szavazattal - a megválasztott képviselők több mint a felének azonos 
szavazatával - dönt: 
a) rendeletalkotásról, 
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, megbízás tekintetében, 
c) önkormányzati társulás létrehozásáról, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozásról, 
d) külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodásról, nemzetközi önkormányzati szervezethez 

való csatlakozásról, 
e) gazdasági társaság, más szervezet, intézmény alapításáról, 
f) a Képviselő-testület hatáskörének átruházásáról, 
g) kitűntetés, díszpolgári cím adományozásáról, 
h) helyi népszavazás kiírásáról, 
i) a költségvetés megállapításáról, módosításáról, 
j) a szabályozási terv jóváhagyásáról, 
k) a döntéshozatalból való kizárásról, ha a képviselőt, vagy hozzátartozóját az ügy személyesen érinti, 
l) zárt ülés tartásáról, 
m) a Képviselő-testület önfeloszlásáról, 
n) a polgármester tisztségének megszűntetése érdekében kereset benyújtásáról 

(3) A szavazás kézfelemeléssel történik, a szavazás közben a szavazást indokolni nem lehet. 
(4) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A szavazatok összeszámlálásáról az ülés elnöke gondoskodik. Ha a 

szavazás eredményét tekintve kétség merül fel, vagy valamelyik képviselő kéri, az ülés elnöke köteles a 
szavazást megismételni. 

(5) Névszerinti szavazást bármelyik képviselő indítványozhat, az indítvány felől a Képviselő-testület vita nélkül 
dönt. Névszerinti szavazás esetén a (kör)jegyző egyenként olvassa a települési képviselők nevét, akik a nevük 
felolvasásakor „igen”-nel, vagy „nem”-mel szavaznak. Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást nem lehet 
tartani. 

(6) Titkos szavazást bármelyik képviselő indítványozhat, az indítvány felől a Képviselő-testület vita nélkül dönt. A 
titkos szavazáson a szavazólapra felkerülésre a jelenlévő képviselők több mint felének szavazata szükséges. 

(7) a) A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja. A titkos szavazás eredményét az Ügyrendi Bizottság 
állapítja meg. Összeszámolja a szavazatok számát, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát 
és a szavazás eredményét. A szavazásról jegyzőkönyvet készít. 
b) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

ba) a szavazás helyét és napját, 
bb) a szavazás idejének kezdetét és végét, 
bc) az Ügyrendi Bizottság tagjainak nevét és tisztségét, 
bd) a szavazás ideje alatt előforduló eseményeket, 
be) a szavazás során tett intézkedéseket, 
bf) a szavazás eredményét. 

A szavazásról készült jegyzőkönyvet az Ügyrendi Bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írják alá. A 
jegyzőkönyvvezetői feladatokat a (kör)jegyző látja el. 
A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a Képviselő-testületnek - a jegyzőkönyv ismertetésével - jelentést 
tesz. 
A titkos szavazással hozott döntést az ülésről készült jegyzőkönyvben alakszerű határozatba kell foglalni. 

(8) A polgármester a szavazás eredményét a (kör)jegyző közreműködésével állapítja meg. 
 
 

XII. FEJEZET 
KÉRDÉS, INTERPELLÁCIÓ 

 
18. § 

 
(1) A kérdés, interpelláció fogalma: 

a./ Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés 
vagy tudakozódás. 

b./ Interpelláció: az SZMSZ-ben meghatározott személyek magyarázat adási kötelezettsége a feladatkörükbe 
tartozó valamelyik ügyben. 
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(2) Az interpellációt legkésőbb az ülés előtt két nappal írásban kell benyújtani. Ha az ülésen az interpelláló nincs 
jelen, úgy az interpellációt megtárgyalni nem lehet. 

(3) A Képviselő-testület tagjai az ülésen a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a (kör)jegyzőhöz, a bizottság 
elnökéhez kérdést, interpellációt terjeszthetnek elő 3-3 perc időtartamban. 

(4) A kérdésekre lehetőleg az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban válaszolni kell, a válaszról a 
Képviselő-testület csak akkor határoz, ha azt a kérdező nem fogadja el.(Ötv. 19. § (2) bekezdés a./) 

(5) Az interpellációra – ha nem lehetséges az ülésen – írásban kell válaszolni 15 napon belül. A választ meg kell 
küldeni valamennyi képviselőnek. 

(6) Az interpellációkra adott válaszról az interpelláló nyilatkozik, a Képviselő-testület vita nélkül dönt annak 
elfogadásáról. 

 
 

XIII. FEJEZET 
JEGYZŐKÖNYV 

 
19. § 

 
(1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: 

a) az ülés idejét és helyét, 
b) a megjelent képviselők és meghívottak nevét, 
c) a távolmaradt képviselők névsorát, ezen belül az előre bejelentett távolmaradók nevét, 
d) az elfogadott napirendi pontokat, az előterjesztők feltűntetésével, 
e) a tanácskozás lényegét, a rendeletalkotással és határozathozatallal kapcsolatos döntésekről szóló szavazást, 

annak számszerű eredményét, külön-külön az ülésen elhangzott javaslatokra és külön az írásban 
előterjesztett javaslatokra, 

f) a Képviselő-testület által hozott határozatokat, 
g) az elhangzott kérdéseket, valamint interpellációkat, az azokra adott válaszokat és hozott határozatokat. 

(2) A jegyzőkönyv elkészítéséről a (kör)jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet a polgármester és a (kör)jegyző írja 
alá.  

(3) A jegyzőkönyvet két eredeti és egy másolati példányban kell elkészíteni, valamint a (kör)jegyző gondoskodik 
annak elektronikus változatban történő archiválásról is. 

(4) A jegyzőkönyv eredeti példányához mellékelni kell: 
a./ a Képviselő-testület ülésére szóló meghívót, 
b./ a tárgyalt napirendi pontok írásos anyagát – ideértve az írásban összefoglalt szóbeli előterjesztéseket is, 
c./ az elfogadott rendeleteket és határozatokat, azok mellékleteit, 
d./ a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választások eredményéről szóló jegyzőkönyvet, 
e./ az írásban benyújtott kérdések, interpellációk szövegét, 
f./ sürgősségi indítványok szövegét és indoklását, 
g./ népszavazást kezdeményező dokumentumokat. 

(5) A jegyzőkönyv egy eredeti példányát, az ülést követő 15 (tizenöt) napon belül a (kör)jegyző köteles megküldeni 
a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak (továbbiakban: Államigazgatási Hivatal).6 

(6) A jegyzőkönyv egy másolati példányát – a zárt ülés anyagának kivételével – meg kell küldeni a Könyvtárnak.  
(7) A Körjegyzőségen – köztisztviselő jelenlétében - a jegyzőkönyvet és az előterjesztést az ülést követően meg 

lehet tekinteni. A betekintés igazolásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
(8) A Képviselő-testület üléseiről hangfelvételt kell készíteni, amelyet a Körjegyzőség irattárában meg kell őrizni. 
(9) A Képviselő-testület üléséről a (kör)jegyző által biztosított jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít, e mellett 

az ülésről hangfelvétel is készül, amely azonban a manuálisan vezetett jegyzőkönyvet nem helyettesíti. A 
Képviselő-testület üléséről készített hangfelvételt két évig kell megőrizni, azt követően az ügyiratselejtezés 
szabályai szerint kell eljárni.  

(10) A jegyzőkönyvből az ülést követően két munkanapon belül az érdemi döntések teljes szövegét tartalmazó 
kivonatot (jegyzőkönyv kivonat) kell készíteni, melyet meg kell küldeni a döntéssel érintetteknek, a 
végrehajtásért felelősöknek.  

                                                 
6 A 19. § (5) bekezdését módosította a 12/2009. (XI.20.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: 2009. november 20. 
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(11) A Képviselő-testület nyilvános üléséről filmfelvétel készíthető. Az ünnepi ülésről készült hangfelvételt, 
filmfelvételt selejtezni nem lehet, ezen archív anyagok kezeléséről a Képviselő-testület külön határozatban 
dönthet. 

 
 

XIV. FEJEZET 
RENDELETALKOTÁS 

 
20. § 

 
(1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény 

felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. 
(2) Rendeletalkotást kezdeményezhet(nek): 

a) a képviselő(k), 
b) a Képviselő-testület bizottsága(i), 
c) a (kör)jegyző. 
A kezdeményezést a polgármesterhez írásban kell benyújtani. 

(3) A rendelet-előkészítés során a Képviselő-testület - a lakosság szélesebb körét érintő rendelkezések 
előkészítésénél - elveket, szempontokat állapíthat meg, meghatározhatja, hogy a tervezetet mely szervekkel kell 
egyeztetni, milyen vitafórumon kell megvitatni.  

(4) A rendeletalkotás előkészítése minden esetben a (kör)jegyző feladata. 
(5) Az előkészítés után a rendelet-tervezetet indokolásával együtt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A 

Polgármester, a (kör)jegyző a Képviselő-testületet tájékoztatja az előkészítés során felvetett, de a tervezetben 
nem szereplő kisebbségben lévő képviselői javaslatokról is. 

(6) A rendelet módosítása esetén az egységes szerkezetbe foglalást el kell végezni. Az önkormányzati rendelet 
egységes szerkezetű szövegét a kihirdetéssel azonos módon kell közzétenni.  

(7) A rendelet kihirdetéséről a (kör)jegyző gondoskodik. A rendeletet a Körjegyzőség hirdetőtábláján közzé kell 
tenni. A Képviselő-testület rendelete a Körjegyzőség hirdetőtábláján történő közzététellel kerül kihirdetésre.  

 
 

XV. FEJEZET 
RENDELETEK ÉS HATÁROZATOK ALAKSZER ŰSÉGE 

 
21. § 

 
(1) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben írt kivételekkel, alakszerű határozattal dönt. Az önkormányzati 

határozatok megjelölése évenként kezdődő sorszámmal és ehhez törtvonallal kapcsolódva az ülés idejének (év, 
hó, nap) számával, valamint a határozatot hozó szerv nevének megjelölésével történik. ((Pl. 1/2008. (I.1.) számú 
Uzsai. Képviselő-testületi határozat) 

(2) Az önkormányzati rendelet megjelölése a rendelet tárgyának meghatározásával évenként kezdődő sorszámmal 
és ehhez törtvonallal kapcsolódva a rendelet kihirdetési idejének (év, hó, nap) számával, valamint a jogalkotó 
nevének rövidítésével történik. (Pl. Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének a költségvetésről 
szóló 1/2008.(I.1.) Kt. rendelete). 
a) Az önkormányzati rendeletet a bevezető rész után megfelelően tagolni kell, a rendelet részekre, címekre és 

fejezetekre bontható. A rendelkezések szakaszokból (§) állnak. A szakaszok bekezdésekre, pontokra, 
alpontokra tagolhatók.  

b) A bevezető részben az önkormányzati rendelet kiadására felhatalmazást adó jogszabályt (a §, bekezdés 
illetőleg pont megjelölésével) kell feltüntetni.  

c) Az általános rendelkezések között kell a területi, illetőleg személyi hatályt felvenni. A záró rendelkezések 
előtt szerepelnek az értelmező rendelkezések. A záró rendelkezések között kell szabályozni a jogszabály 
hatálybalépését, valamint utalni kell az Európai Közösség jogszabályaihoz kapcsolódó felülvizsgálatra.  

d) Az önkormányzati rendelet módosítására illetve kiegészítésére vonatkozó rendeletet úgy kell 
megszerkeszteni, hogy abból egyértelműen kitűnjön, mely rendelkezés szorul kiegészítésre, illetve 
módosításra. A hatályukat vesztő önkormányzati rendeleteket, illetőleg a rendeleteknek a hatályukat vesztő 
rendelkezéseit fel kell sorolni.  
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e) Módosított önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése esetén a módosító rendelkezéseket is 
hatályon kívül kell helyezni.  

(3) A Képviselő-testület a szavazati arányok jegyzőkönyvi rögzítésével, alakszerű határozathozatal nélkül dönt: 
a) a napirend elfogadásáról, 
b) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról - ha újabb határidő, vagy 

feladat nem került megállapításra, 
c) a feladat meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról, 
d) tájékoztatók elfogadásáról, tudomásul vételéről, 
e) interpellációra adott válasz elfogadásáról. 

(4) A Képviselő-testület a rendeletet megküldi: 
a) a képviselőknek, 
b) az Államigazgatási Hivatalnak, 7 
c) azoknak a szerveknek, melyeket a testület döntése érint, illetve amelyekre rendelkezést tartalmaz. 

 
22. § 

 
A (kör)jegyző köteles gondoskodni: 

a) a rendeletek folyamatos felülvizsgálatáról, 
b) a rendeletek hatályosságáról, 
c) szükség esetén a rendelet-módosítás kezdeményezéséről, 
d) a rendeletek hatályos jegyzékének naprakészségéről, 
e) a rendeletek ciklusonkénti felülvizsgálatáról. 

A hatályos rendeletek jegyzéke az SZMSZ 5. számú függeléke. 
 
 
 

XVI. FEJEZET 
A KÉPVISEL Ő 

 
23. § 

 
(1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Részt 

vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A 
települési képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a 
megválasztását követő ülésen a 32.§ szerint esküt tesz. (Ötv. 19.§ (1) bek.) 

(2) A települési képviselő köteles távolmaradását az ülést megelőzően a polgármesternél vagy a (kör)jegyzőnél 
vagy a bizottság elnökénél, illetve a Körjegyzőségen bejelenteni, egyébként  jogaira és kötelezettségeire az Ötv. 
19.§ (2) bekezdése az irányadó. 

(3) A települési képviselő, a bizottság nem települési képviselő tagja köteles megőrizni a tudomására jutott állami 
és szolgálati titkot, valamint köteles figyelembe venni az Alkotmánynak, a Polgári Törvénykönyvnek és a 
magántitokra és a személyi adatok védelmére vonatkozó szabályokat. 

 
24. § 

 
(1) A települési képviselő munkája során a Körjegyzőség helyiségeit használhatja, eszközeit díjmentesen igénybe 

veheti. 
(2) A települési képviselőt, a polgármester, az alpolgármester, a (kör)jegyző, a Körjegyzőség dolgozói kötelesek 

soron kívül fogadni. 
 

 
XVII. FEJEZET 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET SZERVEI 
 

                                                 
7 A 21. § (4) bekezdés b) pontját módosította a 12/2009. (XI.20.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: 2009. november 20. 
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25. § 
 
(1) A Képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. 
(2) A Képviselő-testület állandó bizottsága(i): 

a) Ügyrendi Bizottság  
(A bizottság létszáma 3 fő, valamennyi tag képviselő) 

(3) A bizottság(ok) általános feladata és hatásköre: 
a) döntés a hatáskörükbe átruházott ügyekben 
b) előkészítik a feladatkörükbe tartozó testületi döntéseket, 
c) véleményezik a testület elé kerülő előterjesztések szakterületüket érintő részét, 
d) ellenőrzik a Képviselő-testületi határozatok, döntések végrehajtását, 
e) folyamatosan figyelemmel kísérik a szakapparátus tevékenységét, 

(4) A bizottság(ok) elnökét és tagjainak több mint felét a képviselők közül kell választani, a bizottság tagja nem 
képviselő is lehet. (Ötv. 24.§ (1)bek.) 

(5) A bizottság(ok) tagjainak névsorát, valamint az ülések időpontját a 1. számú melléklet tartalmazza. 
(6) A bizottság(ok) tagjai: 

a) szavazati joggal részt vesznek a bizottság ülésein, 
b) részt vesznek a bizottság döntéseinek előkészítésében, javasolhatják témakörök napirendre tűzését, 
c) a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást kérhetnek, 
d) a bizottság elé kerülő témakörökkel kapcsolatban kívülálló szakértő segítségét kérhetik, őket a bizottság 

üléseire meghívhatják, 
e) megbízás alapján képviselik a bizottságot, nevében nyilatkozatot tehetnek. 

(7) A bizottság nem képviselő tagjait a bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben megilletik a képviselői jogok. 
(8) A bizottság elnöke: 

a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit, 
b) kiadmányozza a bizottság döntéseit, 
c) figyelemmel kíséri a bizottság határozatainak végrehajtását, 
d) képviseli a bizottságot, 
e) megbízhat más bizottsági tagot a képviselettel, 
f) megbízhatja a bizottság egyik képviselő tagját, hogy távollétében az ülést vezesse. 

(9) A bizottságok tevékenységükről kétévenként beszámolnak a Képviselő-testületnek. A beszámolás időpontját a 
Képviselő-testület éves munkatervében határozza meg. 

 
26. § 

 
(1) A bizottság üléseit az elnök írásban az ülést megelőzően legalább három munkanappal hívja össze. A bizottság 

üléseinek a 1. számú mellékletben meghatározott időpontjától a bizottság elnöke eltérhet. 
(2) A bizottságot össze kell hívni a polgármester, az alpolgármester, illetve a bizottsági tagok egynegyedének 

indítványára. 
(3) A képviselők tanácskozási joggal részt vehetnek bármely bizottság ülésén, részükre az ülések meghívóit és a 

napirendi pontok anyagait el kell juttatni, illetve biztosítani kell, hogy abba betekintést nyerhessenek. 
(4) A bizottság üléseiről értesíteni kell a (kör)jegyzőt is. 
(5) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára, valamint zárt ülés tartására és a titkos szavazásra a 

Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
(6) A bizottság üléseiről a tanácskozás lényegét és a döntését tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a 

polgármesternek és a (kör)jegyzőnek meg kell küldeni. A képviselő véleményét – a képviselő kérésére - a 
jegyzőkönyvben szó szerint rögzíteni kell. 

 
 

27. § 
 
A bizottság működéséhez szükséges tárgyi és adminisztratív személyi feltételeket a polgármester és a (kör)jegyző 
köteles biztosítani. 
 

28. § 
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(1) A Képviselő-testület meghatározott kérdés megvizsgálására, javaslat kidolgozására ideiglenes bizottságot 
választhat. 

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát és megbízatásának terjedelmét, idejét a Képviselő-testület esetenként határozza 
meg. 

 
 

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 
 

29. § 
 
(1) Megvitatja és véleményezi a képviselők, a polgármester javadalmazására és egyéb juttatásaira vonatkozó 

előterjesztéseket, a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, megbízási tárgyú 
előterjesztéseket, helyi népszavazás kiírását, helyi népi kezdeményezésről szóló előterjesztést, érdekképviseleti 
szervezethez való csatlakozásra vonatkozó előterjesztéseket, közösségi célú alapítványok létrehozására 
vonatkozó javaslatokat, elismerések, kitüntető címek alapítására és adományozására vonatkozó 
előterjesztéseket, Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezését, felterjesztési jog gyakorlásáról szóló 
előterjesztést. 

(2) Elvégzi a képviselői mandátumok vizsgálatát, a titkos szavazás lebonyolításával, törvényes feltételeinek 
biztosításával kapcsolatos tennivalókat, a szavazatszámlálás feladatait. 

(3) Ellenőrzi a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek betartását, az önkormányzati rendeletek, 
határozatok végrehajtását. 

(4) Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést a 
helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § alapján.  

(5) a) Nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. törvény 
10/A. § alapján a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokat. 

 b) A vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséről lefolytatott eljárás során a bizottság felhívja az érintettet a 
vagyonnyilatkozatban feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatok írásbeli közlésére. 

 c) Az ellenőrzési eljárás során a bizottság által kezelt azonosító adatokat az eljárás végeztével 8 napon belül 
meg kell semmisíteni. 

 d) A bizottság a képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos azonosító adatok, valamint képviselő 
hozzátartozójának vagyonnyilatkozata vizsgálatát zárt ülésen végzi – figyelemmel az 1990. évi LXV. 
törvény 12. §. (4) bekezdés a.) pontjára –. 

(6) Ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A képviselői vagyonnyilatkozatot 
nyitott borítékban, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot lezárt – a Bizottság által az átvételkor lepecsételt és az 
Ügyrendi Bizottság elnöke által aláírt – borítékban kell leadni, illetve átvenni. A Bizottság elnöke az átvételről 
igazolást ad ki.  

(7) A (6) bekezdés szerint átvett vagyonnyilatkozatokat a Körjegyzőség által használt lemezszekrényben 
elkülönítetten kell elhelyezni. 

(8) Külön a vagyonnyilatkozatokról (egységesen a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatok 
vonatkozásában) és külön a képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintésről nyilvántartást kell vezetni. A 
nyilvántartás vezetését az Ügyrendi Bizottság elnökének felügyelete és irányítása mellett a Körjegyzőség 
személyzeti feladatokat végző köztisztviselője látja el. 

(9) A képviselői vagyonnyilatkozatokba való betekintést a Képviselő-testület a következők szerint biztosítja: 
képviselői vagyonnyilatkozatba való betekintés feltétele, hogy írásban azt az Ügyrendi Bizottság elnökétől 
kell kérni a betekintés időpontjának naptári nap szerinti megjelölésével úgy, hogy az legalább ezen időpont 
előtt 5 nappal az Ügyrendi Bizottság elnökéhez megérkezzen.  

(10) Az Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatai ellátása vonatkozásában az elnök 
helyettesítésére tagjai közül minősített többséggel helyettest választ.  

(11) Az Ügyrendi Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a jelen rendeletben nem szabályozott 
kérdésekben az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 22. §. (5)-(6) bekezdése 
alapján jár el. 
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POLGÁRMESTER 
 

30. § 
 
(1) A polgármester Uzsa Település Önkormányzatának vezetője. 
(2) A polgármester biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát. 

Tevékenységével hozzájárul Uzsa fejlődéséhez, elsődleges feladata a település fejlesztése, a közszolgáltatások 
szervezése a társadalmi szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel együttműködve. 

(3) A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a Körjegyzőség 
közreműködésével látja el. 

(4) A polgármester gondoskodik az önkormányzat szerveinek hatékony tevékenységéről, segíti a képviselők 
munkáját, összehangolja a bizottságok működését. Felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az 
ellentétes a Képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. E döntéséről a Képviselő-
testület következő ülésén határoz. 

(5) A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. 
A polgármester: 
a) a (kör)jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat 

munkájának szervezésében, a döntések előkészítésben és végrehajtásában, 
b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes 

hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja, 
c) a (kör)jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, 
d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a (kör)jegyző, valamint az intézményvezető(k) tekintetében.(Ötv. 

35. § (2) bekezdése 
(6) A polgármester, ha a Képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben 

egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három 
napon belül nyújthatja be, a Képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt.(Ötv. 35. § (3) 
bekezdés) 

(7) A polgármester megbízatását főállásban látja el. 
(8) A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, tiszteletdíját, jutalmát a 

Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján állapítja meg. A polgármester az államigazgatási tevékenységéért a 
közszolgálati szabályok szerint felelős. 

(9) A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 4/A. §-
ában meghatározott keret figyelembevételével – dönt a polgármester jutalmazásáról, melynek fedezetét a 
költségvetési rendeletben kell tervezni. 

 
ALPOLGÁRMESTER 

 
31. § 

 
(1) A Képviselő-testület - a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással  a Képviselő-testület 

megbízatásának időtartamára - a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert 
választ.(Ötv. 34.§. (1) bek.)  

(2) A Képviselő-testület egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. A polgármester a megválasztásától 
számított egy hónapon belül írásban határozza meg helyettesítés módját, mértékét és feladatait, a Képviselő-
testület és a Körjegyzőség egyidejű tájékoztatása mellett.  

(3) Az alpolgármesterre képviselő- testületi hatáskör nem ruházható át. 
(4) A polgármesteri tisztség megüresedésekor, a polgármester távollétében (a polgármester által meghatározott 

mértékben), valamint tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesítési jogkörében ellátja a 
polgármester valamennyi feladatát, gyakorolja hatásköreit. Tartós akadályoztatásnak minősül a polgármester 
három héten túli távolléte. 

 
 

(KÖR)JEGYZŐ 



 16 

 
32. § 

 
(1) A Képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 

(kör)jegyzőt nevez ki. (Ötv. 36. § (1) bekezdés) A kinevezés határozatlan időre szól. 
(2) A (kör)jegyző vezeti a Körjegyzőség hivatalát. 

A (kör)jegyző: 
a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, 
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a 

Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében, 
c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, 
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, 
e) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságának ülésén, 
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.  

(3) A (kör)jegyző köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizottság(ok)nak és a polgármesternek, ha a 
döntésüknél jogszabálysértést észlel. (Ötv. 36. § (2) – (3) bekezdés) 

(4) Továbbá a (kör)jegyző:  
a) Szervezi a Körjegyzőség jogpropaganda tevékenységét. 
b) Rendszeres tájékoztatást ad az önkormányzat munkáját érintő jogszabályok változásairól. 
c) A Körjegyzőség közreműködésével előkészíti, és törvényességi szempontból véleményezi a Képviselő-

testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket. 
d) Tájékoztatja a Képviselő-testületet évente a hivatal munkájáról, a központi államigazgatási feladatok 

ellátásának színvonaláról. 
e) Gondoskodik arról, hogy a Körjegyzőségen az információ-áramlás megfelelő legyen. 
f) Ellátja az igazgatási munka egyszerűsítésével és korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat. 
g) Gondoskodik a Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítéséről és folyamatos 

karbantartásáról.  
h) Minden hónap első szerdáján fogadóórát tart 13.00-15.00 óra között. 

 
 

A KÖRJEGYZ ŐSÉG 
 

33. § 
 
(1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége elnevezéssel - 

az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. (Ötv. 38.§ (1) bek.)  

(2) A Körjegyzőség működésének részletes szabályait a (kör)jegyző által előkészített és a polgármester által a 
Képviselő-testület elé beterjesztett a Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, mely jelen 
rendelet 4. számú függeléke.  

 
 

XVIII. FEJEZET  
TÁRSULÁSOK, EGYÜTTM ŰKÖDÉSEK 

 
34. § 

 
(1) Az Önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében 

társulásokban vesz részt. A Képviselő-testület más települések Képviselő-testületeivel, gazdasági, szolgáltató 
szervezetekkel, közszolgáltatásokat nyújtó intézményekkel alakít társulásokat. 

(2) Az Önkormányzat a társulások működésének részletes szabályait a társulási megállapodásban határozza meg. 
(3) A társulásokban az Önkormányzatot a polgármester képviseli. 
(4) A Képviselő-testület feladatai ellátása érdekében megállapodásos kapcsolatok létesítésére, együttműködésre 

törekszik. Együttműködési megállapodás megkötésére kizárólag a Képviselő-testület jogosult. A megállapodást 
a polgármester írja alá. 

(5) Az Önkormányzat az alábbi társulásokban vesz részt: 
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 a) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.) 8 
 b) Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Fejlesztési Társulás (8311 Nemesvita, Dózsa u. 8.) 
 c) „Lesencéktől a Balatonig” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás (8319 Lesenceistvánd, 

Kossuth út 145.) – „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
 d) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda (8319 Lesenceistvánd, Zrínyi u. 12.) 
 e) Lesene Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola (8318 Lesencetomaj, Nedeczky Károly u. 2.) 
 f) „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége (8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145.) 
 

35. § 
 
(1) A Képviselő-testület feladatai ellátása érdekében megállapodásos kapcsolatok létesítésére, együttműködésre 

törekszik. Együttműködési megállapodás megkötésére kizárólag a Képviselő-testület jogosult. A megállapodást 
a polgármester írja alá. 

 
 

XIX. FEJEZET 
HELYI NÉPSZAVAZÁS ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 

 
36. § 

 
A helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeit külön önkormányzati rendelet szabályozza. 
 

XX. FEJEZET 
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI 

 
Az Önkormányzat vagyona 

 
37. § 

 
(1) Az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket külön 

önkormányzati rendelet határozza meg. 
(2) A vagyonrendelet kiterjed az Önkormányzat vagyonának vállalkozásba való bevitele szabályaira is. 
(3) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról a közmeghallgatáson köteles tájékoztatni az 

állampolgárokat. 
 

Az Önkormányzat költségvetése 
 

38. § 
 
(1) A Képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. 
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 

polgármester a felelős. (Ötv. 90. § (1) bek.)  
(3) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik: 

a) az első forduló (koncepció) főbb elemei: 
aa.) Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv, 
ab) az Önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatok 
ac) körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérés, 
ad) a bevételi források és azok bővítési lehetőségeinek feltárása, 
ae) a kiadási szükségletek, azok gazdaságos (törvényes keretek között mozgó) célszerű felmérése, 
af) a feladatok rangsorolása költségvetési hiány esetén, 
ag) a várható döntések hatásainak előzetes felmérése. 

b) a második forduló (költségvetési rendelet) főbb elemei: 

                                                 
8 A 34.  § (5) bekezdés a) pontja a 12/2009. (XI.20.) Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 2009. november 
20. 
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ba) a Képviselő-testület megtárgyalja a költségvetési rendelet-tervezetet, amely tartalmazza a bevételi 
forrásokat, a működési, fenntartási előirányzatokat, felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési 
kiadásokat feladatonként, az általános és céltartalékot, a többéves kihatással járó feladatok 
előirányzatait éves bontásban. 

(4) A költségvetési rendelet tervezetét a (kör)jegyző az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 
hatályos rendelkezései alapján – a pénzügy ügyintéző közreműködésével - készíti el és a polgármester terjeszti a 
Képviselő-testület elé.  

(5) A zárszámadási rendelet tervezetének előkészítésére és előterjesztésére a (3) - (4) bekezdésben foglalt 
szabályok az irányadók. 

 
Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése 

 
39. § 

 
(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzését Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 

(8300 Tapolca, Kossuth u. 2.) látja el.(Ötv. 92. §. (3) bek.) 
 

40. § 
 

A helyi önkormányzat ha az előző évben teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot és 
hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles az éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, 
továbbá pénzmaradvány- és eredmény-kimutatását a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag 
évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni. 

 
XXI. FEJEZET 

FELTERJESZTÉSI JOG 
 

42. § 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi Önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő 

bármely kérdésekben – közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezete útján – az adott kérdésben hatáskörrel 
rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat: 
a.) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást (a továbbiakban együtt: 

tájékoztatást) kérhet, 
b.) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti (Ötv. 101. §. (1) bek.). 

 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉRDEKKÉPVISELETE 

 
43. § 

 
(1) A helyi önkormányzat az önkormányzati jogok és érdekek kollektív képviseletének, védelmének és 

érvényesülésének előmozdítása, valamint az önkormányzati működés fejlesztése céljából érdekképviseleti 
szervezeteket hozhat létre. 

 
 

XXII. FEJEZET  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
44. § 

 
(1) A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábbi szervezeti működési szabályzat 

(11/2006. (VI.30.)) és ezek valamennyi módosítása(16/2006. (X.11.), 7/2007. (IV.05.)) hatályát veszti. 
(2) Az Önkormányzat azonosító adatai:  

2.1. Központi Statisztikai kódja, azonosítója:  1934218 
2.2 Statisztikai számjele:  15568948-8412-321-19 
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2.3. Adószáma:  15568948-2-19 
2.4. Számlavezető pénzintézet megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank RT. Fiókja Tapolca 
2.5. Költségvetési elszámolási számla száma:  11748052-15568948 
2.6. Társadalombiztosítási törzsszáma:  8310001 
2.7. Szakágazati besorolás:      TEÁOR 841211 
2.8. Az Önkormányzat levelezési címe:    8321 Uzsa, Lázhegy u. 21.9 

 
(3) Az Önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv fenntartásához („Lesence Völgye” 
Települések Körjegyzősége) létszámarányosan, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 
fenntartásához (Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola) tanulóarányosan, az önállóan működő 
gazdálkodó költségvetési szerv fenntartásához (Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda) 
gyermeklétszám-arányosan járul hozzá.  
Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (önállóan működő költségvetési szerv) fenntartásához az 
étkezés és a házi segítségnyújtás esetében ellátottak arányában, a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok és 
családsegítés esetében létszámarányosan járul hozzá.10 
 

 (4) A szabályzat mellékletei: 
1. sz. melléklet: Uzsa Település Képviselő-testületének állandó bizottsága(i) 
2. sz. melléklet: Uzsa Település Önkormányzata tisztségviselőinek ügyfél-fogadása 
3. sz. melléklet: Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök megnevezése 
4. sz. melléklet: A Polgármester helyettesítésére vonatkozó polgármesteri utasítás 
5. sz. melléklet Települési Önkormányzat Uzsa 2010. január 01-től érvényes szakfeladatai 11 
 

 (5) A Szabályzat függelékei: 
1. sz. függelék:  Uzsa Település Képviselő-testületének tagjai 
2. sz. függelék: Településismertető 
3. sz. függelék: 12 
4. sz. függelék: A Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzata (ügyrendje), mellékletei és függelékei 
5. sz. függelék: Uzsa Település Önkormányzata rendeleteinek hatályos jegyzéke 

 A mellékletek és a függelékek naprakész állapotban tartásáról a (kör)jegyző gondoskodik. 
 
 

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

45. § 
 

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, 
Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. 
törvény 3. §- ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  
 
Uzsa, 2007. november 22. 
 
   Kovács Károly  sk. Dr. Takács Nóra sk. 
      polgármester körjegyző  

 
Kihirdetve: 
Uzsa, 2007. november 22. 
 
 
  Dr. Takács Nóra sk. 
  körjegyző

                                                 
9 A 44. § (2) bekezdése a 12/2009. (XI.20.) Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 2009. november 20. 
10 A 44. § (3) bekezdése a 12/2009. (XI.20.) Kt. rendelettel megállapított szöveg. Hatályba lépés napja: 2009. november 20. 
11 A 44. § (4) bekezdés 5. számú mellékletét beillesztette az 1/2010. (I:19.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: 2010. 01.01. 
12 A 44. § (5) bekezdése a 12/2009. (XI.20.) Kt. rendelettel hatályon kívül helyezve. Hatályát veszti: 2009. november 20. 



 
Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklete 13 

 

 

 
   

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének állandó bizottsága(i) 
 
 
A) Ügyrendi Bizottság 
 
a) Az Ügyrendi Bizottság elnöke:    Gábor Oszkár 
b) Az Ügyrendi Bizottság tagjai:    ba) Madárné Németh Mária 
       bb) Sári Lajos 

                                                 
13 Az 1. számú mellékletet módosította a 8/2010. (X.15.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: 2010.10.16. 
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Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú melléklete 
 

 
UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA TISZTSÉGVISEL ŐINEK 

ÜGYFÉLFOGADÁSA 
 
 
Uzsa Település Polgármestere minden hónapban havi 8 óra időtartamban tart ügyfélfogadást. 
A polgármesteri fogadóóra időpontja:  
minden hétfőn de. 8.00 órától 10.00 óráig 
 
 
Uzsa Település Alpolgármestere minden hónapban havi 8 óra időtartamban tart ügyfélfogadást. 
Az alpolgármesteri fogadóóra időpontja:  
minden szerda de. 8.00 órától 10.00 óráig. 
 
 
Az ügyfélfogadási rendet a Körjegyzőség vonatkozásában a (kör)jegyző külön szabályzatban állapítja meg. 
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Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 3. számú melléklete 
 
 

UZSA ÉS UZSA KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉBEN  
VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELRE KÖTELEZETT  

MUNKAKÖRÖK MEGNEVEZÉSE 
 
 
 
 

1. (kör)jegyző 

2. Pénzügyi ügyintéző  

3. Igazgatási ügyintéző  
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8321 Uzsa,       Tel/Fax: 87/436-140 
Lázhegy u. 21.       e-mail: pmhuzsa@hu.inter.net 

 
 
Ügyiratszám: 2212/2007 Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú 

melléklete 14 
 

 
 

                                                 
14 A 4. számú mellékletet hatályon kívül helyezte a 8/2010. (X.15.) Kt. rendelet. Hatályon kívül helyezve: 2010.10.16. 

Uzsa Önkormányzat 
Polgármestere 
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Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú melléklete 15 
 

Települési Önkormányzat Uzsa 2010. január 1-től érvényes szakfeladatai 
 

Szakfeladat 
száma Megnevezés 

370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

381101-1 
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

381103-1 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841401-1 
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolgáltatások 

841402-1 Közvilágítás 
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841902-1 Központi költségvetési befizetések 
854234-1 Szociális ösztöndíjak 
882000-1 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111-1 Rendszeres szociális segély 
882112-1 Időskorúak járadéka 
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 
882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119-1 Óvodáztatási támogatás 
882122-1 Átmeneti segély 
882123-1 Temetési segély 
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202-1 Közgyógyellátás 
882203-1 Köztemetés 
889928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890441-1 Közcélú foglalkoztatás 
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 
890443-1 Közmunka 
910123-1 Könyvtári szolgáltatások 
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

                                                 
15 Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú mellékletét beillesztette az 1/2010. 
(I.19.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: 2010. 01.01. 
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Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú függeléke 16 

 
 

 
UZSA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI 

 
 

 

1. Kovács Károly    polgármester 
2. Perger István    alpolgármester 
3. Gábor Oszkár    képviselő 
4. Madárné Németh Mária  képviselő 
5. Sári Lajos    képviselő 

 

                                                 
16 Az 1. számú függeléket módosította a 76/2010. (X.14.) Kt. határozat. Hatályba lépés napja: 2010.10.14. 
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Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú függeléke 
 
 

TELEPÜLÉSISMERTET Ő 
 

 
LESENCEISTVÁND, LESENCEFALU, LESENCETOMAJ ÉS UZSA T ÖRTÉNETE 

 
Lesenceistvánd 

 
Lesenceistvánd. I.1. 1535: Isthwand alaiter Lessenche Istvand (Lib. Reg. I. 506.) 
 
I. 2. Az Istvánd helységnév az István személynévből képződött. A megküldönböztető szerepű Lesence- előtag a 

patak mellékére utal. (Irodalom: FNESz 378.) 
 
II.  A Lesence-patak mellett települt falu. Határa 1720-ban dombok alatt, erdők és nádasok között fekszik – ezért 

a kevés szántója is vizenyős. Egy köböl után tisztán    22 ½ köböl a termés. 1778-ra a lakosság az erdők 
kiirtásával jelentős mértékben megnagyobbította szántóit. Két nyomásra vannak osztva és egész helyhez 15-
16, majd az úrbérrendezés után 20 hold szántó tartozott, amely különösen rozs termelésére alkalmas. A rét és 
legelő kevés, ezért a közeli pusztákban bérelnek legelőt. 1778-ban egész telekhez 8 kaszás rét járt. Faizási 
lehetőségük van saját határukban és Pabar pusztán is. Áruikat a keszthelyi és sümegi piacukon értékesítik. A 
település urai XIV. sz.-ban a Dersfiek, akik a pannonhalmi apátsággal pereskednek birtokukért. Csere révén 
végül is az utóbbi kezére került, de a XVI. sz.-ban már Csoron András és leszármazói a birtokosok, majd a 
XVII. sz.-tól folyamatosan az Esterházy család birtokolja Devecser, illetve Pápa váraihoz. 

 
A lakosság létalapját a földművelés és a szőlőtermelés alkotta. Gabornafélékből elsősorban rozsot termeltek. 
Szőlőhegye saját határában „Istvándi hegy” néven ismert. Az itt termett bor után a tizedet 1603-ban – később is – 
Sümegre szolgáltatják. 1627-ben két 10-10 holdas urasági szőlőt írnak össze – de csak az egyik művelt. 1696-ban, 
amikor a gazdák nem rendelkeztek elegendő igával, 95 hold bevetett  területet és 40 kapás  megművelt szőlőt írtak 
össze. 1720-ban a lakosok azt vallják, hogy szőlőik új telepítésűek – nem jövedelmeznek. Ez évben a szántó 31 ½ 
pozsonyi köblös, a szőlő 29 ½ kapás. 1770-ben a rozstermés már 1301, a tavaszi 284, a kukorica 152 ½ pozsonyi 
mérő termett. A bortermés ez évben 426 kapás szőlő után 1117 akó, amely 4 hl-es átlagtermésnek felel meg 
kisholdanként. 1778-ban 79 helybeli és 22 vidéki gazda összesen 527 kapás szőlőt művelt. A termelt bort félévig a 
termelők mérhették.    1873-ban 5940 hektoliter bort szüreteltek. 
Egyéb haszonvételeik az állattenyésztés, a halászat, a Balatonban és a gesztenyések. Bérlik a földesúr kétkerekű 
„K őképi” malmát.  
Iparral a lakosok nem foglalkoznak, csak 1770-ben írnak össze 3 kézművest: 2 takácsot és 1 kerékművest, akik azt 
vallják, hogy iparukból jövedelmük nincs. 1828-ban 7 az iparosok száma. A település sorsát és fejlődését a török iga, 
valamint a földesúrhoz való viszony – az úrbéri terhek alakulása – határozták meg. A török már 1545-ben elfoglalta a 
települést. 1553-tól már az egész szántói járás hódolt és fizette az adót még a XVII. sz.-ban is – 1629-ben Istvánd 
sarca évi 100 forint. A kocsipénz 10 forint, 4 akó bor és élelem. 1548-ban a falut felégették a törökök, lakossága a 
hegyekbe menekült. Puszta 1550-ben és 1564-ben. Hosszabb lakottság után a török uradalom végén ismét 
elnéptelenedik. 1692-ben kezdték csak újra megtelepíteni magyar lakossággal. A falu olyan szegény, hogy 1696-ban 
nem tudja a határt teljesen megművelni. 1711-ben a pestisjárványban 6 gazda meghalt. A község adóssága ez évben 
249 forint.  
Az 1720 körüli években indul meg a gazdasági fejlődés, amely a század végére erőteljes fellendülést eredményez. 
1711-ben 9, 1745-ben 51 jobbágy, 1750-ben 56 kolónus, 1777-ben 73 pár, 1805-ben 141 család a lélekszám. A falu 
társadalma 1770-ben: Az összeírt 85 család közül 75 a szeriális, 10 extraszeriális. Foglalkozás szerint: 2 hajdú, 1 
községi kovács, 2 községi kanász, 1-1 csordás, ökrész, kocsmáros, molnár és „neocolonus”. 1805-ben 1 honorácior, 3 
polgár és kézműves, 2 nemesek szolgája, 50 paraszt, 95 zsellér, lakó és kertész, fiúgyermek 97, nő 372, összesen 720 
lélek. Ez a társadalom örökös jobbágy még a XVIII.sz. végén is, akik devecseri, illetve pápai úriszék illetékessége alá 
tartoznak. A lakosok az egymásközti pereiket a falu székén intézhetik el – az úriszékhez fellebbezhetnek. A volt 
jobbágyok és földesurak elkülönítési egyezsége 1859-ben kelt. A jobbágyoknak a földesúrhoz való viszonyát, úrbéri 
kötelezettségeit sem urbárium, sem szerződés nem szabályozta – az a szokáson és az uraság szükségletén alapult. 
Legsúlyosabb terhet jelentette a robot. A jobbágyoknak a földesúr földjein és szőlőiben adódó összes munkát el kellett 
végezniük. A telkek után cenzust fizettek, egész telek adójövedelme 4 forint. A XVII. sz. végén enyhített az uraság a 
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terheken. Árendát vezetett be, amelyben a robot megváltása is benne volt. 1686-ben 60, 1705-ben már 98 forint az 
árenda. 1720 után ismét visszaáll a robot és a telekcenzus, majd 1768-ban az urbárium lépett jogaiba. A XVI-XVII. 
sz.-ban szolgáltatták a földesúrnak a kilencedet, a veszprémi püspöknek a tizedet. Az uraságtól borkimérést és a 
malmot bérbe vették. A malom bére 1705-ben 3 forint és 1 rókabőr, vagy 1 forint 50 dénár. Súlyosbította a jobbágyok 
terheit – a XVIII. sz.-ban – hogy a bordézsmát a földesúr pincéjébe kellett szállítaniuk. A gesztenye hegyvámját is 
nagymértékben felemelték az urbárium behozatala után. A gesztenyések használatáért 1705-ben 16 köböl gesztenyét 
kellett adni. Az úrbérrendezés előtt évi 19-21 forint az évi hegyvám, amit 1772-től 22-24 forintra emeltek – az  1780-
as években már ennél is többet szedtek. 1781-ben panasszal fordultak emiatt urukhoz, Esterházy Károly egri 
püspökhöz. 1778-ban és 1781-ben újabb urbáriumok keltek, amelyek alig tértek el az 1768. évitől. 
1773-ban magyar lakosságú falu, katolikus népességgel. A XVIII. Sz. első felében Nemesvita , később Lesencetomaj 
filiája. 1748-tól kezdődő anyakönyvei is itt vannak. Régi kőegyházát 1745-1746-ban restaurálják és bővítik. Ezt 
használják 1777-ben is, 1770-ben a községben tanító működik. A Keszthely és Tapolca között fekvő Istvánd a XIX. 
század folyamán duplájára növelte népességét. 
Határa viszonylag nagy kiterjedésű, 1857-ben 4698 kh, amelynek 67,9 %-a erdő. A szántó területe 626 kh (13,3 %), a 
szőlőé 204 kh (4,3 %). Földesura még 1785-ben Esterházy Károly gróf, Fényes és Thiele a Nedeczky famíliát említi. 
1859-ben elkülönítési egyezséget kötnek a földesúrral, mely szerint 24,5 kh-t, 6 kh legelőt és telkekként 2 kh erdőt 
különítenek el. A tagosítási birtokkönyv 1861-ből való. A századvégi tulajdonos Esterházy Pál gróf. A falu 
állattenyésztése ebben az időben már jelentős: 372 szarvasmarha, 46 ló, 785 sertés, 2159 db baromfi volt 262 
gazdaságában. 
Gyümölcsfaállományában a szilva és a meggy az uralkodó – gesztenyése 751 db-ot tett ki. Lesenceistvándon – 
Tapolca és a közeli bányavidék közelsége miatt – már a század első évtizedeiben jelentős a nem mezőgazdaságból élő 
népesség aránya. 1910-ben már 106 lakosa él az iparból, 10 a kereskedelemből és 8 a közlekedésből. Figyelemre 
méltó a cselédek és mezőgazdasági munkások száma is. Ezek keresőinek száma 115, eltartottaikkal együtt 336 fő. A 
mezőgazdasági nincstelenek az uradalmakba járnak dolgozni. Somogy és más megyékben részes aratást és 
idénymunkát vállalnak.  
A községben 1935-ben volt egy 3566 kh-as nagybirtok, a Szigligeten lakó Esterházy János gróf birtoka, valamint a 
község úrbéreseinek 279 kh-as birtoka. Az 1 kh-on aluli gazdaságok száma jelentős a faluban.  
Kisiparosainak száma: 3 kovács, 2 cipész, 2 kőműves és 1 bognár.  
A második világháború előtt a közel 1200 lakosú falunak 2 szatócs üzlete. Hangya fogyasztási szövetkezete és 2 
kocsmája volt. 
Iskolája korábban két tantermes, két tanerős felekezeti iskola volt. Jelenleg két tantermes körzeti iskolája van. 
1958-ban villanyt kapott a község. A termelőszövetkezet 1960-ban alakult. Taglétszáma 1960-ban 288 fő. 
Összterülete 1111 kh, ebből 434 kh szántó. Szarvasmarha-állománya 138 db. 1970-ben a tsz egyesült a 
Balatonedericsi Mgtsz-szel.  
Az utóbbi két évtizedben jelentősen megjavultak az ipari munkalehetőségek is. A lakosság köréből közel 500 fő jár el 
Uzsabányára, Nyirádra, Tapolcára, Zalahalápra. A keresők és eltartottjaik 31,2 %-a élt 1970-ben a mezőgazdaságból. 
A foglalkozási megoszlásban bekövetkezett változást tükrözi a falukép is. Rendezett utcák, egyik oldalon kövezett 
járdával. A házak előtt kiskert, mögötte konyhakert, gyümölcsös. 1959-ben bitumenes utat kapott a falu. 1955-1976 
között 93 családi ház épült. 
Fontosabb üzemei: Délkő Kőbánya V., Uzsa MN Erdészeti Gazdasága, Közúti Építő V. keverő-telepe, valamint a tsz  
homok- és kavicsbányája.  
Törpe vízművel biztosították a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását. Új beruházásai: vegyesbolt, 
élelmiszerbolt, általános iskola. 
Ma a balatonedericsi közös tanács társközsége. 
Külterületei lakott helyei: Uzsabánya bányásztelepülés, 1973-ban 500 lakossal (132 ház), általános iskolával, 
villanyvilágítással, vízvezetékkel, csatornahálózattal rendelkezik. Egyéb lakott helyei: Uzsa-erdésztelep, Uzsa 
vasútállomás és őrház, Baranyás, Csertető, Kőorra, Szilos, Csalit, Berkenyés, Pótlék, Belátó, Bédia, Csengő nevű 
lakott helyei már a legújabb helységnévtárban nem szerepelnek. 
A falu határában elpusztult Gárdony, Pabar és Szentlélekuzsa nevű középkori települések emlékét és nyomait hasonló 
nevű dűlő nevek őrzik. (Lásd Gárdony, Pabar és Szentlélekuzsa címszavait.) 
 
Pabar. 
 
I. Puszta személynévből keletkezett magyar névadással.  1261: Pobor a királyi hirdetők ispánja (Sztp. KritJ  

l:385). Az alapjául szolgáló személynév szláv eredetű lehet: vö, ócseh Pobor személynév.  
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II.  A Lesence-vize mellett települt falvak sorába tartozik. Tapolcától É-ra, Uzsa és Lesencetomaj 
szomszédságában feküdt. Első említésekor 1164-ben 3 szabados, 2 pecér és 4 szolga családja szerepel 
adományban. A középkorban nemesi birtokosok uralták, az Uzsai, Pabari, Dörögdi. A XVI. Sz.-ban a Tomaji, 
Csabi családok, később a XVII-XVIII. Sz-ban a Lengyel, az Esterházy és Mednyánszky famíliák tagjai 
osztoztak rajta. 1531-ben a dikátor 7 ½ lakott telkét jegyezte fel, továbbá 10 szegényt, 4 lakatlan telket és 2 
libertinust. 1546 után a dikajegyzékekben és más forrásokban nem szerepel a lakott helyek között, - állandóan 
puszta. Pusztulásának okát a török portyázásokban és becsapásokban kell keresnünk. 1627-ben Devecser 
várához tartozik, 1697-ben Szigliget vár tartozéka, majd az Esterházy rész a XVIII. sz.-ban a devecseri 
uradalom  része. A puszta területe szántó és erdő, urai árendába adással hasznosítják. Az erdő makkjára 
hajtott állatok után cenzust fizetnek azok gazdái. 1778-ban Lesenceistvánd lakosai használják faizásra és 
legeltetésre. Fényes mint Lesencetomaj mellett fekvő pusztát felveszi 1851-ben Geográfiai Szótárában. Ma 
Lesenceistvándhoz tartozik. 

 
Uzsa 

 
Szentlélekuzsa. 
 
I. Az Uzsa helységnév magyarázatát1.Uzsa szócikkében. A megkülönböztető szerepű Szentlélek- előtag a 

Szentlélek tiszteletére szentelt pálos monostorra utal. 
II.  Az Uzsa települési terület déli részén alakult ki e falu, amely 1287-ben osztályban Uzsai Csejkátnak vagy 

Csankadnak jutott. Csankad után a települést Csankaduzsának nevezték, majd ennek leszármazója a XIV. sz. 
I. felében élt Csejkát Lőrinc után Lőrincuzsájának. Az előbbi név 1451-ben, az utóbbi 1516-ban tűnik fel, de a 
század közepe után többé nem fordul elő. Déli fekvéséről Alsóuzsának is nevezik, de ez a neve is csak a XVI. 
Sz. közepéig ismert. Ebben az időben a birokosáról kapott nevén Hosszútóti Uzsának is emlegetik, 
mindezeket a névalakokat azonban kiszorítja az 1536-tól ismert Szentlélekuzsája vagy Szentlélek Uzsa név, 
az itteni, még a nevezett Csejkát Lőrinc által alapított pálos monostorról, melyről 1333-ban értesülünk 
először. Kétségtelenül megállapítható a birtoklástörténetből, hogy a Csankaduzsa vagy Lőricuzsa 
birtokosaként még a XV. Sz. II. felében feltűnik a a Hosszútóti család és e birtokosváltozással következett be 
a régi nevek megszűnése és állandósult a Szentlélekuzsa névforma. Hogyan jutottak a birtokhoz a 
Hosszútótiak, nem lehetett megállapítani  - feltehetően királyi adományból – kétségtelen viszont, hogy a 
nevezett időtől fogva ők az egyedüli birtokosok egészen a XVII. sz. végéig, amikor a Madocsányiak majd 
azEsterházyak kezére kerül és az utóbbiak a pusztát devecseri uradalmukhoz csatolják.  
Uzsa eredeti, nagy területéből kivált települések közül ez volt a legnagyobb és leghosszabb életű. 1538-ban 
népe a pálos barátokkal Kecseti Márton veszprémi kanonok fosztogató serege elől Tátika várába menekült. 
1564-től alávetett a töröknek. 1572-ben és 1573-ban elfogyott lakossága, csupán 1 menekült nemes lakik a 
faluban. A XVII. sz. I. felében még lakott hely kevés népességgel, 1635-ben azonban pusztának mondják, 
többé nem népesül be. A mondott évben eltiltják területe használatától Zalakoppány, Szentgrót és Óhíd 
települések lakóit. 1698-ban – később is – makkos és gesztenyés erdőit és szántóit az istvándiak használják 
tized fejében, legelőiért és rétjeiért évi 12 forint bért fizetnek. 1781-ben a prágai jobbágyok használják legelőit 
– ingyen. 1785-ben 3 urasági malom áll a pusztában a Lesence-patak vizén és 2 erdőőri  ház. Feltünteti a 
megye az 1792. évi térképe. Nagy Lajos szerint 1828-ban  7 házában 57 személy él. 1829-ben már csak 2 
malmát jegyzik fel, egyik deszkametsző, a másik lisztes. 
1962-ben Uzsabánya külterületi lakott hely, Lesenceistvándhoz tartozik. 
Az egykori falu emlékét Szentlélek nevű dűlőnév őrzi Lesenceistvánd határában. 
 

III. Uzsa a Tapolcai-medence bazalt tanúhegyének nyugati tagja, a Láz-hegy keleti oldalán, a Lesence-patak 
völgyében fekszik. A község, a Kőbánya, az Erdésztelep és a vasútállomás, a 84-es út mentén, Tapolcától 6, 
Sümegtől 8 km-re található. 

 
Itt van Magyarország legnagyobb bazaltbányája. A Lesence-patak partján egy ritka tőzegmoha-faj és a harmatfű 
nevű rovarevő növény él. Vasútvonala 1950-ben épült. 

 
Az uzsai bányaigazgatóság épületétől délre 1950-ben villanyvezeték fektetése alkalmával középkori falakat 
vágtak át, melyek korát XIV. századi cserepek határozták meg. 



 29 

A középkori Uzsa falura gondolhatunk a fenti említés nyomán, amely nemesi névben 1247-ben tűnik fel. Uzsa 
Szent György tiszteletére avatott egyházat 1304-ben említik, papjáról csak 1333-ban hallunk. Nem lehetetlen, 
hogy az említett alapfalak ehhez a Szent György-templomhoz tartoznak.  

 
A község a török adóösszeírásokban több néven szerepelt. Volt Szentlélekuzsa, Püspökuzsa, Jánosuzsa, 
Ernyeduzsa, Alsóuzsa, Gáspáruzsa. Az előnevek az akkori gazdát jelentették, illetve a földet birtokló egyházi 
intézmények nevéből származhattak. Pl. Szentlélekuzsa a Szentlélek tiszteletére avatott pálos kolostort jelentette, 
amit már 1333-ban említenek. 1455-ben azonban üresen áll, a törökök rombolták le. A romok a közeli erdőben 
láthatók. 

 
Uzsa Szent György tiszteletére emelt templomát 1304-ben említik, papját csak 1333-ban. Valószínűsített romját 
egy bányafeltárásnál találták meg. 

 
1478-ban a Felsőuzsa névvel találkozunk, amikor Mátyás király az enyingi Török Ambrusnak adományozza. 
1564-ben a vidék már Csoron Jánosé, s még ebben az évben adományként megkapja Nemesuzsa területét is.  
A XVI. század végén több török támadás éri a falut, az 1572-es rovásadó-összeírás szerint a község leégett és 
puszta. (1566-ban még 7 lakott és 3 lakatlan telkét jegyzik fel.) 

 
1594 után csaknem két évtizeden keresztül nem említik, 1613-tól pedig csak Szentlélekuzsáról beszélnek a 
dicatorok. 1622 után nem írják többé össze. 

 
1613-tól csak Szentlélekuzsáról tesznek említést, 1622 után nem írták össze. Területét ez időtől fogva a 
lesenceistvándiak használják. Uzsa Pabarral volt szomszédos. Pabar 1164-ben keletkezett, révje volt a Lesence-
patakon, ami egyben az uzsai határát is jelentette. Pabart 1531-ben és 1534-ben feltüntetik az adóösszeírások, 
később azonban nem említik. 

 
A falu nyomai a Hubertus vadászlaktól délkeletre kb. 700 méterre, ma is megtalálhatók a völgy erdővel borított 
peremén. Jól látható alapfalrészletek vannak, amely a templom és a kúria lehetett. 

 

Lesencefalu 

A nyugati megyehatár menti település. Írásos emlék 1365-ből van róla, akkor Nemesfalunak hívták. Neve többször 
változott, amíg a jelenlegi alakot elnyerte: Magyarfalu, Lesencenémetfalu, Lesencefalu. A török idők ezt a falut sem 
kímélték.  

A Lesence-települések lélekszámban is legkisebb községe, a Balatonhoz közel a Csík-völgyében, az Ökör-völgyi 
patak mentén erdőkkel, szőlőültetvényekkel körülhatárolt környezetben található. A Tapolcáról-Lesencetomajon át 
Keszthelyre vezető műút leágazásában fekszik a festői szépségű kistelepülés. 

Oklevél 1365-ben említi először nevét Németfalu néven, amely német telepesek jelenlétére utal. Később 
Lesencenémetfaluként is találkozunk nevével, amelyet 1940-ben Lesencefalura rövidítettek. A korábbi századokban a 
szomszédos Lesencetomajjal együtt szerepel, 1720-ban közös bírója van a két községnek. 

Nevezetességei: Római Katolikus temploma a XV. századból való, 1745-ben barokk stílusban átalakították. 
Jellegzetessége az 1740 körül készült vörös márvány főoltár. A falu másik jelentős nevezetessége a XVIII. században 
épült Donát-kápolna. A községben a szőlőtermesztésnek és borászatnak régi időkre visszanyúló hagyományai vannak. 

Lesencefalu zsáktelepülésként búvik meg két varázslatos, ám merőben más arculatú tájegység kötött ezért a ideális 
kirándulóhely az év bármely időszakában. A természetvédelmi terület sok ritkaságot rejt, érdemes bebarangolni a 
környéket. 

KESZTHELYI-HEGYSÉG TAPOLCAI MEDENCE 

A pannóniai flóratartomány legjellegzetesebb vegyes lombos erdeje pedig a Balaton-felvidéken található. Gondoljunk 
csak a Keszthelyi-hegység pazar őszi lombegyvelegeire, a fák koronaszintjében a bükkök, cserek, kocsánytalan és 
molyhos tölgyek, kőrisek, juharok, szilek és berkenyék tarkaságára, az alattuk sokféle színben pompázó gazdag 
cserjeszintre és a belőle is kivilágló cserszömörce lángolóan piros bokrainak tömegére! Ezt a kavalkádot még tovább 
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színezi Nemesvita és Lesencefalu térségében a közönséges dió, amely "elvadulva" az erdőben spontánul szaporodik és 
terjed tova. 

Ahol szőlő ott bor is terem, Lesencefalu hegyközségi feladatokat is ellát, a helyi termelők jól szerepelnek a különböző 
borversenyeken. A település is részt vesz a Lesencéktől a Balatonig rendezvényein. Másik jelentős esemény a Péter-
Pál-napi búcsú. A Falunapot a helyi gyermeknapi rendezvényekkel együtt tartják. 

Lesence lakóinak lélekszámához képest jól áll "internetileg": saját honlapja, továbbá eMagyarország pontja van. A 
polgármesteri hivatal és az intézmények elérhetőségét, valamint a hely történetének és nevezetességeinek kimerítő 
leírását a honlapon megtaláljuk.  

Megközelíthető a 84-es útról Lesencetomajon át. Szomszédos települések: Lesencetomaj, Lesenceistvánd, Tapolca. 
 

 
 

Lesencetomaj 
 

A Lesence-patak mentén elterülő Lesencetomaj Szent István király sógoráról, Tomaj vezérről kapta nevét. A település 
neve is eredetileg csak Tomaj volt. A községet legkorábban 1121-ben, az almádi apátság alapítólevelében említik. 
1343-ban említik templomát, mely a török korban elpusztult. Ekkor maga a település is eltűnt, a vidék lakatlanná vált. 
A lendületes fejlődés időszaka akkor következett, amikor a Tóthi-Lengyel család idejében, tóti Lengyel Krisztina 
kezével Nedeczky Károly, bécsi magyar kancelláriai tanácsos birtokába jut a település. Ő építette 1752-ben a szép 
barokk kastélyt, amely ma psychiátriai betegeknek és fogyatékosoknak nyújt otthont. A kastélyt 1854-ben és 1953-
ban bővítették, 1986-ban pedig modern stílusú épületrészt emeltek hozzá.A templom értékes berendezése a 
Nedeczkyek adománya, 1810 körüli a vörösmárvány timpanonos főoltára és a keresztelő kútja. A kastély parkjában 
védettséget élvez az 1800-as évek elejéről származó két hatalmas mamutfenyő. A népi díszítés bájosan szép emléke 
Szabó Pál nádfedeles lakóháza 1830-ból. A település központjában láthatjuk a Hősök-terét, amelynek parkjában az I-
II. világháború hőseinek tiszteletére díszes emléktábla áll. A piros kereszt környékén nagy kiterjedésű, a VI-VIII. 
századból való népvándorlás kori temetőt tártak fel. A temetőből előkerült leletek a "keszthely-kultúra" 
jellegzetességeit hordozzák (Tapolca Múzeum, Balaton Múzeum).  
A falu a Keszthelyi-hegység dombokká szelídült keleti és a Tapolcai-medence nyugati peremének találkozásánál 
alakult ki. A Tapolcai-medence vulkánikus tanúhegyei a síkságból emelkednek ki. Északkelet felé a Bakony 
nyúlványai láthatók. 1990-ben védetté nyilvánították a lesencetomaji láprétet, hogy a fokozottan védett lisztes 
kankalin termőhelyét megóvják. Területe: 84,9 ha. A községen átfolyik a Lesence-patak. A XVI. Századtól mindmáig 
- e megkülönböztető előtaggal - Lesencetomajnak hívják. Kedvező fekvése miatt régóta lakott hely. 1802-ben a falu 
határában két feliratos oltárkövet találtak a római korból. Egyiket az első légió katonája állíttatta Jupiter tiszteletére. A 
község déli részén fekvő Csertetőn 1901-ben szőlőforgatáskor római urnatemetőből bronz serpenyőnyél került elő.  
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Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 3. számú függeléke 

 
UZSA TELEPÜLÉS FŐBB ADATAI 

(2007. augusztus 1.) 
 

 
TERÜLET ha 

 Belterület 6 ha 
 Beépített belterület ha 
 
LAKÓNÉPESSÉG 
 Állandó lakcímmel rendelkező polgár 385 fő 
 Tartózkodási helyű polgár 2 fő 
 
UTAK HOSSZA  2.377 km 
 Ebből: kiépített 2.377 km 
 Kiépített járdák hossza 0.648 km 
 
KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPAHELY  70 db 
  
Bekapcsolt távbeszélő főállomás  1 db 
 
LAKÁSSZÁM 151 db 
 Ebből: Önkormányzati tulajdonú - db 
 Üdülő ingatlanok száma: - db 
   
Óvodai létszám - fő 
Általános iskolai tanulók száma - fő 
 
Üzletek száma 7 db 
 Ebből: élelmiszer 1 db 
 
Szálláshelyek száma: - db 
Fizető vendéglátó magánszálláshely - db 
 
 
Önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok: 

- 
 
Szövetségek, egyesületek, amelyekben az Önkormányzat érdekelt: 

• Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 
• Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület



 
Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú függeléke 

 
 

116/2007. (XI. 21.) számú Uzsai Képviselő-testületi határozat 
 

„LESENCE VÖLGYE” TELEPÜLÉSEK KÖRJEGYZ ŐSÉGÉNEK 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

(ÜGYRENDJE) MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI 17 
 

                                                 
17 Hatályba lépés napja: 2008. január 1. 



 
Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú függeléke 

 
 
 

HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK JEGYZÉKE UZSA 18 
 

Rendelet száma Hatályba lépés 
ideje 

Megnevezése Módosítás száma Mód.hatály-ba 
lépése 

Megjegyzés 
(hatályon kívül helyezés, 
felterjesztés időpontja) 

1/1995. (XII.15.)  A helyi adókról 5/1997. (XII.12.) 
6/1998. (XII.15.) 
11/2000. (XII.7.) 
12/2002. (XII.12.) 

 Hatályon kívül helyezte: 
15/2005. (XII.15.) 

2/1995. (XII.14.)  A belföldi gépjárművek adójának mértékéről 7/1998. (XII.15.) 
13/2002. (XII.11.) 

 Hatályon kívül helyzete: 
2/2004. (II.15.) 

1/1996. (III.18.)  Az 1996. évi költségvetésről  2/1996. (VIII.22.) 
2/1997. (IV.3.) 

 Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

3/1996. (X.4.) 1996.10.04. Az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata 

9/2002. (X.31.) 
10/2005. (X.28.) 

 
2005. 11.01. 

Hatályon kívül helyezte: 
11/2006. (VI.30.) 

1/1997. (I.24.)  Az 1997. évi költségvetésről 4/1997. (VIII.27.)  Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

2/1997. (IV.3.)  Az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról és az 
1996. évi zárszámadásról 

  Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

3/1997. (IV.3.)  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 2/1998. (I.28.)  Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

1/1998. (I.28.)  A gyermekek védelméről, a gyermekvédelmi 
ellátásokról 

8/2000. (IX.8.) 
9/2003. (IX.15.) 

 Hatályon kívül helyezte: 
10/2004. (IX.20.) 

3/1998. (II.13.)  Az 1998. évi költségvetésről   Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

4/1998. (III.25.)  Az 1997. évi költségvetés végrehajtásáról és az 
1997. évi zárszámadásról 

  Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

5/1998. (VIII.17.)  Az 1998. évi költségvetés I. félévi teljesítésére   Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

8/1998. (XII.15.)  Az étkezési díjak megállapításáról   Hatályon kívül helyezte: 

                                                 
18 Az Szmsz 4. sz. függeléke a 7/2007. (IV.05.) Kt. rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépés napja: 2007.01.01. 
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6/2004. (V.27.) 
1/1999. (II.18.)  Az 1999. évi költségvetésről 3/1999. (VII.28.) 

4/2000. (V.11.) 
 Hatályon kívül helyezte: 

6/2004. (V.27.) 
2/1999. (IV.28.)  Az 1998. évi költségvetés végrehajtásáról és az 

1998. évi zárszámadásról 
  Hatályon kívül helyezte: 

6/2004. (V.27.) 
1/2000. (II.7.)  Az önkormányzata 2000. évi költségvetéséről 6/2000. (VII.10.) 

9/2000. (XII.7.) 
2/2001. (IV.24.) 

 Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

2/2000. (II.17.)  Lakossági és közületi fogyasztók 
csatornahasználati díjak megállapítása 

  Hatályon kívül helyezte: 
13/2003. (XII.23.) 

3/2000. (II.17.)  A települési köztisztasági feladatok ellátásáról, a 
szervezett szemétszállításról 

  Hatályon kívül helyezte: 
12/2004. (IX.28.) 

5/2000. (V.11.)  Az 1999. évi költségvetés végrehajtásáról és az 
1999. évi zárszámadásról 

  Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

7/2000. (XI.8.)  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 8/2002. (VIII.28.) 
8/2003. (IX.15.) 
3/2004. (II.15.) 

 Hatályon kívül helyezte:  
9/2004. (IX.20.) 
 

10/2000. (XII.7)  Az önkormányzat 2001. évi saját bevételeinek 
alapjául szolgáló díjakról 

  Hatályon kívül helyezte: 
10/2002. (XII.12.) 

12/2000. (XII.7.)  A helyi adókról egységes szerkezetben   Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

1/2001. (II.12.)  Az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről 5/2001. (IX.12.) 
7/2001. (XI.26.) 
3/2002. (IV.23.) 

 Hatályon kívül helyzete: 
11/2003. (XI.20.) 

3/2001. (IV.24.)  Az önkormányzat 2000. évi költségvetés 
végrehajtásáról és a 2000. évi zárszámadásról  

  Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

4/2001. (VIII.15.) 2001.08.15. A helyi címer és zászló alapításáról és 
használatának rendjéről 

  Hatályos 

6/2001. (IX.12.)  Környezetvédelemről, közterületek 
használatáról és az állattartásról 

  Hatályon kívül helyezte: 
15/2004. (IX.28.) 

1/2002. (II.13.)  Az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről 6/2002. (V.24.) 
7/2002. (VIII.28.) 

 Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

2/2002. (II.13.)  A képviselő-testület tiszteletdíjáról   Hatályon kívül helyezte: 
11/2002. (XII.12.) 

4/2002. (IV.23.)  A 2001. évi költségvetés végrehajtásáról és a 
2001. évi zárszámadásról 

  Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

5/2002. (IV.23.) 2002. 04.24. A környezetvédelmi Alap létrehozásáról   Hatályos 
10/2002. (XII.12.)  Az önkormányzat 2003. évi saját bevételeinek   Hatályon kívül helyezte: 
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alapjául szolgáló díjakról 12/2003. (XII.1.) 
11/2002. (XII.12.) 2002.11.01. A képviselő-testület tiszteletdíjáról és 

természetbeni juttatásairól 
  Hatályon kívül helyezet a 

2/2002. (II.13.) rendeletet. 
 
Hatályát veszti: 2006.10.10. 

13/2002. (XII.12.)  Gépjárműadó rendelet   Hatályon kívül helyezte: 
2/2004. (II.15.) 

1/2003. (II.13.)  Az önkormányzata 2003. évi költségvetéséről 4/2003. (IV.25.) 
6/2003. (VII.24.) 
7/2003. (IX.15.) 
4/2004. (IV.20.) 

 Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

2/2003. (II.13.) 2003.02.13. A helyi lakáscélú támogatásokról 5/2003. (IV.25.)  Hatályon kívül helyzete: 
7/2006. (IV.26.) 

3/2003. (IV.25.)  Az önkormányzat 2002. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

  Hatályon kívül helyezte: 
6/2004. (V.27.) 

10/2003. (IX.15.) 2003.09.15. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj pályázatokról 

9/2005. (X.28.) 
10/2006. (VI.16.) 

2005.11.01. 
2006.06.16. 

Módosításokat hatályon 
kívül helyezte a 9/2009. 
(IX.16.) Kt. rendelet 
Hatályos  

11/2003. (XII.1.) 2003. 12.01. A köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól   Hatályon kívül helyezte az 
1/2001. (XI.27.) Kt. 
rendeletet 
 
Hatályon kívül helyezte a 
2/2010. (II.11.) Kt. rendelet. 

12/2003. (XII.1.) 2004.01.01. Az önkormányzat 2004. évi saját bevételeinek 
alapjául szolgáló díjakról 

  Hatályon kívül helyezte a 
10/2002. (XII.13.) sz. 
rendeletet.  
Hatályon kívül helyezte: 
2/2006. (II.08.) Kt. sz. 
rendelet 

13/2003. (XII.23.) 2004.01.01. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
szennyvízelvezetés díjának megállapításáról.  

17/2004. (XII.10.) 
16/2005. (XII.15.) 
22/2006. (XII. 20.) 
14/2007.(XII.17.) 

 
2006.01.01. 
2007.01.01 
2008.01.01.. 

Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 
Hatályon kívül helyezte a 
2/2000. (II.17.) sz. rendeletet. 

1/2004. (II.15.)  Az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről 8/2004. (IX.10.) 
16/2004. (XII.1.) 
3/2005. (IV.25.) 

 Hatályon kívül helyezte: 
13/2005. (XI.29.) 
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2/2004. (II.15.) 2004.02.15. A belföldi gépjárművek adójának mértékéről 
szóló 2/1995. (XII.14.) Ör. hatályon kívül 
helyezéséről 

  Hatályon kívül helyezte a 
2/1995. (XII.14.) Ör. 
rendeletet 
Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. 
rendelet. 

5/2004. (IV.20.)  Az önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

  Hatályon kívül helyezte: 
13/2005. (XI.29.) 

6/2004. (V.27.) 2004.05.28. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. 
rendelet. 

7/2004. (VI.25.) 2004. 07.01. A talajterhelési díjról   Hatályon kívül helyezte a 
8/2006. (IV.26.) Kt. rendelet 

9/2004. (IX.20.)  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 2/2005. (II.20.) 
7/2005. (X.28.) 

 
2005.11.01. 

Hatályon kívül helyezte a 
8/2002. (VIII.28.), a 8/2003. 
(IX.15.) és a 7/2000. (XI.8.) 
Kt. Sz. rendeleteket.  
Hatályon kívül helyezte: 
14/2006. (IX.18.) Kt. 
rendelet 

10/2004. (IX.20.) 2004.10.01. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 6/2005. (X.28.) 
3/2006. (III.1.) 

2005.11.01. 
2006.03.01. 

Hatályon kívül helyezte a 
8/2000. (XI:8.) és az 1/1998. 
(I.28.) sz. rendeleteket. 
Hatályon kívül helyezte az 
1. sz. mellékletét a 2/2006. 
(II.08.) Kt. sz. rendelet  
Módosításokat hatályon 
kívül helyezte a 9/2009. 
(IX.16.) Kt. rendelet 
Alap rendelet 1. sz. 
mellékletét hatályon kívül 
helyezte a 9/2006.(IV.26.) 
Kt. rendelet 
Hatályos 

11/2004. (IX.28.) 2004.09.28. A helyi hulladékgazdálkodási tervről   Hatályos 
12/2004. (IX.28.)  A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatás rendjéről és a köztisztasággal 
összefüggő tevékenységről 

  Hatályon kívül helyezte: 
12/2006. (VI.30.) 
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13/2004. (IX.28.) 2004.10.01. Az állattartás helyi szabályairól   Hatályon kívül helyezte a 
6/2001. (IX.11.) rendeletet 
18-22. §-ait.  
Hatályos 

14/2004. (IX.28.) 2004.10.01. A közterületek használatáról 8/2005. (X.28.) 
 

2005.11.01. Hatályon kívül helyezte a 
6/2001. (IX.11.) rendelet 9-
12. §-ait.  
Hatályon kívül helyzete: 
20/2006. (XII.20.) Kt. 
rendelet. 

15/2004. (IX.28.)  A környezetvédelem helyi szabályozásról   Hatályon kívül helyezte a 
6/2001. (IX.11.) rendeletet.  
Hatályon kívül helyzete: 
12/2006. (VI.30.) 

1/2005. (II.20.)  Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 5/2006. (IV.26.) 2006.04.26. Hatályon kívül helyzete 
6/2006. (IV.26.) 

4/2005. (IV.25.)  Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

6/2005. (X.28.) 2005.11.01. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
10/2004. (IX.20.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

7/2005. (X.28.)  2005.11.01. A szoc. Igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 9/2004. (IX.20.) sz. rend. Módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte: 
14/2006. (IX.18.) Kt. 
rendelet.  

8/2005. (X.28.) 2005.11.01. A közter. Hasznbálatáról szóló 14/2004. (IX.28.) 
sz. rend. Módosításáról 

  Hatályon kívül helyzete: 
20/2006. (XII.19.) Kt. 
rendelet.  

9/2005. (X.28.) 2005.11.01. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj pályázatról szóló 10/2003. (IX.15.) Kt. 
rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

11/2005. (X.28.) 2005. 11.01. Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök 
átruházásáról 

15/2006 (IX.18.) 
17/2006. (X.11.) 

21/2006. (XII.20.) 

2006.09.25. 
2006.10.15. 
2007.01.01. 

Hatályon kívül helyezte: 
7/2008. (V.28.) Kt. rendelet 

12/2005. (X.28.) 2005.11.01. A közigazgatási hatósági eljárásban az 
elektronikus ügyintézésről 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2006. (IX.16.) Kt. 
rendelet. 

13/2005. (XI.29.) 2005.11.30. Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről 

  Hatályon kívül helyezte az 
1/2004. (II.15.) és az 5/2004. 
(IV.20.) rendeleteket. 
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Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. 
rendelet. 

    14/2005. (XII.14.) 2006.01.01. Az átmeneti gazdálkodásról   Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

15/2005. (XII.15.) 2006.01.01. A helyi adókról   Hatályon kívül helyezte az 
1/1995. (XII.15.) rendeletet 
Hatályon kívül helyezte a 
16/2007. (XII.14.) Kt. 
rendelet. 

16/2005. (XII.15.) 2006.01.01. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
szennyvízelvezetés 
díjának megállapításáról szóló 
13/2003. (XII.23.) számú rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyzete: 
9/2009. (IX.16.) Kt. 

rendelet.  
 

 
17/2005. (XII.15.) 2006.01.01. A helyi építési szabályzatról   Hatályon kívül helyezte: 

2/2007. (II.14.) rendelet. 
1/2006. (II.08.) 2006.02.08. Uzsa Települési Önkormányzat 2006. évi 

költségvetéséről 
13/2006. (IX.18.) 
18/2006. (XII.13.) 
4/2007. (IV.03.) 

2006.09.20. 
2006.12.13. 
2007.04.03. 

Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

2/2006. (III.01.) 
 
 
 
 
 

2006.03.01. Az Önkormányzat 2006. évi saját bevételeinek 
alapjául szolgáló díjakról 

  Hatályon kívül helyzete: a 
12/2003. (XII.1.) és a 
10/2004. (IX.20.) sz. 
rendelet 1. sz. mellékletét. 
Hatályon kívül helyezte a 
9/2006.(IV.26.)  

3/2006. (III.1.) 2006.03.01. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 
10/2004. (IX.20.) sz. rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

4/2006. (III.01.) 2006.03.01. A luxusadóról   Hatályon kívül helyezte a 
12/2007. (XII.14.) Kt. 
rendelet 

5/2006. (IV26.) 2006.04.26. Uzsa Község Önkormányzatának 2005. évi 
költségvetéséről szóló 1/2005. (II.15.) rendelet 
módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

6/2006. (IV.26.) 2006.04.26. Az Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

  Hatályon kívül helyzete az 
1/2005. (II.15.) rendeletet. 
Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16) Kt. rendelet 
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7/2006. (IV.26.) 2006.04.26. A helyi lakáscélú támogatásokról   Hatályon kívül helyezte a 
2/2003. (II.13.) rendeletet. 
Hatályos 

8/2006. (IV.26.) 2006.04.26. A talajterhelési díjról   Hatályon kívül helyzete a 
7/2004. (IV.25.) rendeletet. 
Hatályos 

9/2006. (IV.26.) 2006.05.01. Az Önkormányzat 2006. évi saját bevételeinek 
alapjául szolgáló díjakról szóló 2/2006. (III.01.) 
Kt. rendelet hatályon kívül helyezése 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. 
rendelet. 

10/2006. (VI.16.) 2006.06.16. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj pályázatról szóló 10/2003. (IX.15.) 
számú rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

11/2006. (VI.30.) 2006.07.01. Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

16/2006. (X.11.) 
7/2007. (IV.05.) 

2006.10.15. 
2007.04.05. 

Hatályon kívül helyezte: 
3/1996. (X.4.) rendeletet. 
Hatályon kívül helyezte a 
10/2007. (XI.22.) Kt. 
rendelet 

12/2006. (VI.30.) 2006.07.01. A települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a 
környezet védelméről 

23/2006. (XII.29.) 
15/2007. (XII.17.) 
12/2008. (XII.19.) 
17/2009. (XII.16.) 
11/2010.(XII.09.) 
12/2010.(XII.31.) 

2007.01.01. 
2008.01.01. 
2009.01.01. 
2010.01.01. 
2011.01.01. 
2011..01.01. 

Hatályon kívül helyzete: 
12/2004. (IX.28.) és a 
15/2004. (IX.28.) 
rendeleteket.  
Hatályos 

13/2006. (IX.18.) 2006.09.25. Uzsa Települési Önkormányzat 2006. évi 
költségvetéséről szóló 1/2006. (II.08.) rendelet 
módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

14/2006. (IX.18.)  2006.09.25. A szociális igazgatósról és a szociális ellátásokról 3/2007. (III.14.) 
6/2007. (IV.05.) 

13/2007.(XII.17.) 

2007.04.01. 
2007.04.05 
2008.01.01. 

Hatályon kívül helyzete: 
9/2004. (IX.20.) rendeletet. 
Hatályon kívül helyezte a 
6/2008. (V.28.) Kt. rendelet 

15/2006 (IX.18.) 2006.09.25. Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök 
átruházásáról szóló 11/2005. (X.28.) Kt. rendelet 
módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

16/2006. (X.11.)  2006.10.15. Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és 
Működési szabályzatáról szóló 11/2006. (VI.30.) 
Kt. rendelet módosításáról  

  Hatályon kívül helyzete a 
10/2007. (XI.22.) Kt. 
rendelet. 

17/2006. (X.11.) 2006.10.15. Egyes önkormányzati hatósági hatáskörök 
átruházásáról szóló 11/2005. (X.28.) Kt. rendelet 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 
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módosításáról 
18/2006. (XII.13.) 2006.12.13. Uzsa Települési Önkormányzatának 2006. évi 

költségvetéséről szóló 13/2006. (IX.13.) 
rendelettel módosított 1/2006. (II.8.) rendelet 
módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

19/2006 (XII.13.) 2007.01.01. Az átmeneti gazdálkodásról   Hatályon kívül helyezte az 
1/2007. (II.14.) Kt. rendelet 

20/2006. (XII.20.) 2007.01.01. A közterület használatáról és az üzemképtelen 
járművek elhelyezésének rendjéről 

  Hatályon kívül helyezte a 
14/2004. (IX.28.) Kt. 
rendeletet 
 
Hatályos 

21/2006. (XII.20.) 2007.01.01. Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök 
átruházásáról szóló 11/2005. (X.28.) Kt. rendelet 
módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

22/2006. (XII.20.) 2007.01.01. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
szennyvízelvezetés díjának megállapításáról 
szóló 13/2003. (XII.23.) sz. rendelet 
módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

23/2006. (XII.29.) 2007.01.01. A települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról 
és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) 
Kt. rendelet módosításáról  

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

1/2007. (II.14.)  2007.02.14. Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 8/2007. (IX.17.) 
9/2007.(XI.20.) 
3/2008.(IV.23.) 

2007.09.20. 
2007.11.26. 
2008.04.23. 

Hatályon kívül helyezte a 
8/2008.(IX.12.) Kt. rendelet 

2/2007. (II.14.) 2007.02.14. A helyi építési szabályzatról 16/2009. (XI.20.) 
4/2010. (II.24.) 

2009.12.01. 
2010.02.24. 

Hatályon kívül helyezte a 
17/2005. (XII.15.) rendeletet.  
Hatályos 

3/2007. (III.14.) 2007.04.01. A 14/2006. (IX.18.) Kt. rendelet módosításáról   Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

4/2007. (IV.03.) 2007.04.03. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről 
szóló 1/2006. (II.08.) rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

5/2007. (IV.05.) 2007.04.05. Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

6/2007. (IV.05.)  2007.04.05. A 14/2006. (IX.18.) Kt. rendelet módosításáról   Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 
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7/2007. (IV.05.) 2007.04.05. Az Szmsz-ről szóló 11/2006. (VI.30.) Kt. rendelet 
módosításáról 

  Hatályon kívül helyzete: 
10/2007. (XI.22.) Kt. 
rendelet.  

8/2007. (IX.17.) 2007.09.20. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 
szóló 1/2007. (II.14.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
8/2008.(IX.12.) Kt. rendelet 

9/2007. (XI.20.) 2007.11.26. Uzsa Települési Önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló 1/2007. (II.14.) Kt. 
rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
8/2008.(IX.12.) Kt. rendelet 

10/2007. (XI.22.) 2008. 01.01. Uzsa Település Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

12/2009. (XI.20.) 
1/2010. (I.19.) 
8/2010. (X.15.) 

2009.11.20. 
2010.01.01. 
2010.10.19. 

Hatályon kívül helyezte a 
11/2006. (VI.30), 16/2006. 
(X.11.), 7/2007. (IV.05.) Kt. 
rendeleteket. 
Hatályos 

11/2007. (XII.17.) 2008.01.01. Az átmeneti gazdálkodásról   Hatályon kívül helyezte az 
1/2008. (II.08.) Kt. rendelet 

12/2007. (XII.14.)  2008.01.01. A luxusadóról   Hatályon kívül helyezte: 
12/2008. (XII.19.) Kt. 
rendelet 

13/2007. (XII.17.) 2008. 01.01. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 14/2006. (IX.18.) Kt. rendelet 
módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

14/2007. (XII.17.) 2008.01.01. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
szennyvízelvezetés díjának megállapításáról 
szóló 13/2003. (XII.23.) Kt. rendelet 
módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

15/2007. (XII.17.) 2008.01.01. A települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról 
és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) 
Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

16/2007. (XII.14.) 2008.01.01. A helyi adókról 11/2008. (XI.26.) 
15/2009. (XI.20.) 
5/2011. (II.16.) 

2009.01.01. 
2010.01.01. 
2011.02.17. 

Hatályon kívül helyezte a 
15/2005. (XII.15.) Kt. 
rendeletet 
 
Hatályos 
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1/2008. (II.08.) 2008.02.08. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2/2008. (IV.10.) 
5/2008. (V.14.) 
8/2008. (IX.12.) 
10/2008.(XI.26.) 
2/2009. (III.17.) 

2008.04.10. 
2008.05.14. 
2008.09.15. 
2008.11.30. 
2009.03.17. 

Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

2/2008. (IV.10.) 2008.04.10. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
szóló 1/2008. (II.08.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

3/2008. (IV.23.) 2008.04.23. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről 
szóló 8/2007. (IX.17.) Kt. rendelettel módosított 
1/2007. (II.14.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
8/2008. (IX.12.) Kt. rendelet 

4/2008. (IV.29.) 2008. 04.29. Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
9/2009. (IX.16.) Kt. rendelet 

5/2008. (V.14.) 2008. 05.14. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
szóló 1/2008. (II.08.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2008. május 
17. napján 

6/2008. (V.28.) 2008.01.01. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról   Hatályon kívül helyezte a 
14/2006. (IX.18.) Kt. 
rendeletetet 
Hatályon kívül helyezte az 
5/2009. (V.26.) Kt. rendelet 

7/2008. (V.28.) 2008.06.01. Egyes önkormányzati hatósági hatáskörök 
átruházásáról 

4/2011. (II.16.) 2011.02.17. Hatályon kívül helyezte a 
11/2005. (X.28.) Kt. 
rendeletet 
 
Hatályos 

8/2008. (IX.12.) 2008.09.15. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
szóló 1/2008. (II.08.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte az 
1/2007. (II.14.) Kt. 
rendeletet és valamennyi 
módosítását. 
Hatályát veszti 2008. 09.18. 

9/2008. (XI.26.) 2009.01.01. Közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 
díjakról 

10/2009. (XI.19.) 
10/2010.(XII.09.) 

2010.01.01. 
2011.01.01. 

Hatályos 

10/2008. (XI.26.) 2008.11.30. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
szóló 1/2008. (II.08.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti 2008. 
december 03-án. 

11/2008. (XI.26) 2009.01.01. A helyi adókról szóló 16/2007. (XII.14.) Kt. 
rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2009.01.06. 

12/2008. (XII.19.) 2009.01.01. A települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

  Hatályát veszti: 2009.01.05. 
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közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról 
és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) 
Kt. rendelet módosításáról 

1/2009. (II.11.) 2009.02.11. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 4/2009. (V.26.) 
7/2009. (VI.24.) 
8/2009. (IX.16.) 
11/2009. (XI.20.) 
5/2010. (II.26.) 

2009.05.26. 
2009.06.24. 
2009.09.16. 
2009.11.20. 
2010.02.29. 

Hatályon kívül helyezte a 
6/2010. (IV.28.) Kt. 
rendelet. 

2/2009. (III.17.) 2009.03.17. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
szóló 1/2008. (II.08.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti 2009. 
március 20-án. 

3/2009. (IV.10.) 2009.04.10. Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról 

  Hatályát veszti: 2009. 
április 13. 

4/2009. (V.26.) 2009.05.26. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló 1/2009. (II.11.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
11/2009.(XI.20.) Kt. 
rendelet. 

5/2009. (V.26.) 2009. 06.01. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 3/2011. (II.16.) 2011.02.17. Hatályon kívül helyezte a 
6/2008. (V.28.) Kt. rendeletet 
Hatályos 

6/2009. (V.26.) 2009.05.26. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályairól 

13/2009. (XI.20.) 2009.11.20. Hatályos 

7/2009. (VI.24.) 2009.06.24. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2009. 
(II.11.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
11/2009.(XI.20.) Kt. 
rendelet. 

8/2009. (IX.16.) 2009.09.16. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló 1/2009. (II.11.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezte a 
11/2009.(XI.20.) Kt. 
rendelet. 

9/2009. (IX.16.)  2009.09.16. Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül 
helyezéséről 

  Hatályon kívül helyezte a 
6/2004. (V.28.), a 13/2005. 
(X.29.), a 2/2006. (III.01.), a 
9/2006. (IV.26.), a 2/1995. 
(XII. 14.), a 2/2004. (II.15.) 
Kt. rendeleteket. 
Hatályos 

10/2009.(XI.19.) 2010.01.01. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 
9/2008. (XI.26.)Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2010. 01.04. 
napján. 

11/2009.(XI.20.) 2009.11.20. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló 1/2009. (II.11.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2009. 11. 
23. napján. 
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12/2009.(XI.20.) 2009.11.20. Uzsa Települési Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (XI.22.) 
Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2009.11.23. 
napján. 

13/2009.(XI.20.) 2009.11.20. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal 
való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2009. 
(V.26.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2009. 11.23. 
napján. 

14/2009.(XI.20.) 2010.01.01. Az átmeneti gazdálkodásról   Hatályát veszti 2010. évi 
költségvetési rendelet 
hatályba lépésével 
egyidőben. 
Hatályon kívül helyezte a 
3/2010. (II.12.) Kt. rendelet. 

15/2009.(XI.20.) 2010.01.01. A helyi adókról szóló 16/2007. (XII.14.) Kt. 
rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2010.01.04. 
napján. 

16/2009.(XI.20.) 2009.12.01. Uzsa község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
2/2007. (II.14.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti 2009.12.04. 
napján. 

17/2009 (XII.16.) 2010.01.01. A települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról 
és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) 
Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti 2010. 01.04. 
napján. 
 

1/2010. (I.19.) 2010.01.01. Uzsa Települési Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (XI.22.) 
Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2010. 01.22. 

2/2010. (II.11.) 2010.02.11. A Körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselőket 
megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és 
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és 
kegyeleti támogatásokról 

  Hatályon kívül helyezte a 
11/2003. (XI.20.) Kt. 
rendeletet. 
Hatályos 

3/2010. (II.12.) 2010.02.12. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 7/2010. (IX.13.) 
9/2010. (XII.09.) 

2010.09.13. 
2010.12.12. 

Hatályon kívül helyezte a 
14/2009. (XI.20.) Kt. 
rendeletet. 
Hatályos 

4/2010. (II.24.) 2010.02.24. Uzsa község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
2/2007. (II.14.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályon kívül helyezve: 
2010. február 27-én. 

5/2010. (II.26.) 2010.02.26. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló 1/2009. (II.11.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti 2010. 02.29. 
napján. 

6/2010. (IV.28.) 2010.04.28. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 

  Hatályon kívül helyezte az 
1/2009. (II.11.) Kt .rendeletet. 



 45 

(zárszámadási rendelet) 
 

Hatályos 

7/2010. (IX.13.) 2010.09.13. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 3/2010. (II.12.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2010.09.16. 

8/2010. (X.15.) 2010.10.16. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2007. (XI.22.) Kt. 
rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2010.10.19. 

9/2010. (XII.08.) 2010.12.09. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 3/2010. (II.12.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2010.12.12. 

10/2010. (XII.09.) 2011.01.01. Közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 
díjakról szóló 9/2008. (XI.26.) Kt. rendelet 
módosításáról 

  Hatályát veszti: 2011. 
január 03. napján. 

11/2010.(XII.09.) 2011.01.01. A települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról 
és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) 
Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2011. 
január 03. napján. 
Hatályon kívül helyezte: 
12/2010.(XII.31.) 

12/2010.(XII.31.) 2011.01.01. A települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról 
és a környezet védelméről szóló 12/2006. (VI.30.) 
Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2011. 
január 03. napján. 

1/2011. (II.16.) 2011.02.17. Uzsa Község 2011. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 

6/2011. (III.31.)  Hatályos 
2011.05.01-jén hatályát veszti 
a 3/2010. (II.12.) Kt. rendelet. 

2/2011. (II.16.) 2011.02.17. A házasságkötés és egyéb családi események 
szolgáltatási díjairól 

  Hatályos 

3/2011. (II.16.) 2011.02.17. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 5/2009. (V.26.) Kt. rendelet módosításáról 

  Hatályát veszti: 2011.02.20. 
napján. 

4/2011. (II.16.) 2011.02.17. Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök 
átruházásáról szóló 7/2008. (V.28.) Kt. rendelet 
módosításáról 

  Hatályát veszti: 2011.02.20. 
napján. 

5/2011. (II.16.) 2011.02.17. A helyi adókról szóló 16/2007. (XII.14.) Kt. 
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről 

  Hatályos 

6/2011. (III.31.) 2011.03.31. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
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(Kivastagított: hatályon kívül.) 
 
Nyilvántartás lezárva: 2011.03.31. 
Utolsó rendeletszám: 6/2011. (III.31.) 


