Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014. (VII. ) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.19.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A képviselő-testület tagjainak száma hét, amelynek névsorát az 1. függelék tartalmazza.”
2. § A R. 13. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a napirend tárgya szerint érdekelt személyek.”
3. § A R. 13. § (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
„c) a 2. melléklet szerinti személyeket.”
4. § A R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot – az ülés előtti legalább ötödik napon –
az Önkormányzat székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztett, valamint az önkormányzat
honlapján megjelentetett hirdetménnyel kell tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a
testületi ülés időpontját, helyét és napirendjét is. Az előterjesztéseket az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) szerint kell ismertetni.”
5. § A R. 17. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a 2. melléklet szerinti személyek”
6. § A R. 17. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a 2. melléklet szerinti személyeknek”
7. § A R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az illetékes bizottság elnöke, vagy képviselő tagja ismerteti a bizottság, illetve azok a
szervezetek, személyeknek, amelyeknek az indítvánnyal kapcsolatban véleményezési joguk van,
ismertetik az indítvánnyal kapcsolatok véleményüket.”
8. § A R. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) az előzetesen javasolt rendelet tervezetet, határozattervezetet tartalmazó dokumentum.”
9. § A R. 25. § első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményei különösen:”
10. § A R. 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szavazati és tanácskozási joggal rendelkezők az egyes napirendi pontokhoz írásban is
benyújthatják hozzászólásukat. Az írásos hozzászólást 2 eredeti példányban kell beterjeszteni.
Amennyiben az írásbeli hozzászólás benyújtója az ülésen nincs jelen, azt az ülés vezetője köteles
felolvasni.
11. § A R. 31. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítésű vagyontárgynak, a közvetlenül
önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgáló szerepe
megszűnése utáni, üzleti vagyonná nyilvánítása,”

12. § A R. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § (1) A Képviselő-testület tagja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. §
(2) bekezdés a) pontja szerint kérdést tehet fel.”
13. § A R. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § (1) A képviselő-testület üléséről két eredeti példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amely
tartalmazza az Mötv. 52. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a távol maradt képviselők
nevét, a tanácskozási joggal megjelent résztvevők nevét, napirendenként az előadó nevét,
felszólalásának jogcímét, a határozathozatal módját és érdemét, külön indítványra a kisebbségi
véleményt, a polgármester intézkedéseit a rend fenntartására, az elhangzott kérdéseket, valamint
az azokkal kapcsolatos döntéseket, az esetleges titkos szavazás jegyzőkönyvét, az intézkedéseket, a
lakosság részéről megjelent vendégek számát, és az önkormányzat pecsétjét.”
14. § A R. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell az Mötv. 52. §-ában
meghatározottakon kívül a jelenléti ívet, és ha a képviselő a hozzászólását írásban nyújtotta be, az
erről szóló irományt.”
15. § A R. 43. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) a 2. melléklet 1. pontja szerinti személyek.”
16. § A R. 50. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Humánerőforrások Bizottság ellátja a képviselő-testület által átruházott szociális feladatokat,
továbbá véleményező és előkészítő feladatokat lát el
ca) az önkormányzati köznevelési intézmények felügyelete,
működésük gazdaságossá tétele és átalakításuk érdekében,
cb) az egészségügyi jellegű rendelet-, határozat- és szerződéstervezetek
esetében,
cc) a település egészségügyi ellátása ügyeiben,
cd) az egészségügyet érintő regionális döntésekben,
ce) a települési kultúra, a nemzetiségi és vallásügyekben,
cf) a települési sportügyekben és sportlétesítményekkel összefüggő
ügyekben,
cg) a civil kapcsolatokkal összefüggő ügyekben,
ch) a bűnmegelőzés érdekében,
ci) a nemzetiségi ügyekben,
és dönt a beiskolázási kérelmek ügyében.”
17. § A R. 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a 2.
melléklet szerinti személyek.”
18. § A R. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § A polgármester - az Mötv.-ben meghatározott hatáskörein túlmenően – eljár a 4. melléklet a)
pontjában meghatározott ügyekben.
19. § A R. 60. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) A polgármester átruházott hatáskörében dönt a 4. melléklet b) pontjában meghatározott
ügyekben.
(2) Ha a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két
egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester döntést

hozhat a 4. melléklet c) pontjában meghatározott ügyekben.
(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, dönthet a két ülés közötti
időszakban a 4. mellékelt d) pontjában meghatározott ügyekben felmerülő, halaszthatatlan, a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.”
19. § A R. 82. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„82. § (1) Az Önkormányzat vagyonának növelése érdekében részt vehet a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott gazdasági társaságokban, de a
gazdasági társaságban való részvétel kérdésében történő képviselő-testületi döntést megelőzően
gazdasági elemzést kell készíteni.”
20. § A R. 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A településen működő települési nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi
önkormányzat) és nemzetiségi egyesület a nemzetiséget érintő, írásbeli javaslattal,
kezdeményezéssel élhet, amelyet a képviselő-testület a következő ülésén köteles tárgyalni. A
javaslatot, kezdeményezést a polgármesteren keresztül kell a képviselő-testülethez eljuttatni.”
21. § A R. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határozatát a nemzetiségi önkormányzat, a polgármesteren
keresztül, írásban küldi meg a képviselő-testületnek.”
22. § A R. 91. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a polgármesteren keresztül rendszeresen kapcsolatot tart a településen
működő civil szervezetekkel. A 2. melléklet szerinti civil szervezetek a települést érintő írásbeli
javaslattal, kezdeményezéssel élhetnek, amelyet a képviselő-testület a következő ülésén köteles
tárgyalni. A javaslatot, kezdeményezést polgármesteren keresztül kell a képviselő-testülethez
eljuttatni.”
23. § A R. ezen rendelet 1. és 2. mellékletével egészül ki.
24. § A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
25. § Hatályát veszti a 8. § (2) bekezdés, a 41. § (1) bekezdés, a 44. § (2) bekezdés, 76. §-a, a 91. § (1)
bekezdés.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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Mány Község Önkormányzatával együttműködési megállapodást kötött civil szervezetek
képviselői:
a) Mányi Testgyakorlók Köre SE,
b) Mányi Polgárőr Egyesület.
Területileg illetékes védőnői szolgálat képviselője, ha azt a napirend tárgya indokolja,
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes képviselője,
A Magyar Orvosi Kamara képviselője, ha azt a napirend tárgya indokolja,
A Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának vezetője.
2. melléklet a /2014. ( VII. ) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
a) A polgármester az Mötv.-ben meghatározott hatáskörein túlmenő feladatai:
1.
ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggő protokolláris feladatokat;
2.
véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben;
3.
nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek;
4.
gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait
hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének megfelelő propaganda tevékenység
kialakításáról;
5.
irányítja az önkormányzat nemzetközi tevékenységét,
b) A polgármesterre átruházott hatáskörök:
1.
évi Kétmillió forint összeghatárig - az elfogadott költségvetésben meghatározott
feladatokra - önállóan köthet szerződéseket;
2.
első fokon eljár az önkormányzati hatósági ügyekben.
3.
átruházott hatáskörében dönt az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott
mértékű polgármesteri keret felhasználásáról,
4.
Javaslatot tesz a számlavezető pénzintézet kiválasztására.
5. Dönt banki szolgáltatások igénybe vételéről.
6. Dönt a célhoz nem kötött források betétként történő elhelyezésről az állami hozzájárulás
kivételével.
7. Visszafizetteti az elszámolás alapján a központi költségvetést megillető összeget az éves
költségvetési beszámolójának a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását követő 15
napon belül.
8. Megigényli a feladatmutatók szerint járó normatív hozzájárulásokat és támogatásokat – a
költségvetési törvényjavaslat alapján, annak Országgyűléshez történő benyújtását követően
– a Magyar Államkincstár útján a központi költségvetésből.
9. Év közben a MÁK útján a feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és
támogatások előirányzatáról vagy annak egy részéről lemondhat, valamint pótlólagos
igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.
10. A tényleges mutatók alapján a költségvetési évet követően – külön jogszabályban
meghatározott időpontig – az igénybevett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal
elszámol.
11. Intézkedik a számlavezető hitelintézettel kötött szerződésben az azonnali beszedési
megbízás teljesülése érdekében.
12. Az év végi elszámolást követően a jegyzőkönyv átvételét követő 15 napon belül
nyilatkozik, a Magyar Államkincstár megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvről.
13. Tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét az önkormányzati költségvetési
koncepciójának a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó részéről.
14. Jóváhagyja a költségvetési dokumentáció aláírásával és visszaküldésével a felügyelete alá
tartozó költségvetési szerv elemi költségvetését.
15. Abban az esetben, ha év közben feladatot, illetve intézményt helyi önkormányzaton kívüli
szervezetnek ad át, vagy kötelező feladatellátása körében átvesz, a feladatmutatókhoz
kapcsolódó állami hozzájárulásának előirányzatát módosítja. A módosításra irányuló
kérelmét a feladat-, illetve intézményátadás-átvétel megelőző hónap 5. napjáig a szükséges
okmányokkal, a Magyar Államkincstár részére.
16. Az államháztartásról szóló törvényben meghatározott lemondás esetén a Magyar
Államkincstáron keresztül kezdeményezi az előirányzat módosítását, és egyidejűleg
megküldi a Magyar Államkincstárnak a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzintézeti
igazolást.
17. Amennyiben az államháztartásról szóló törvény szerinti vizsgálatról, helyszíni
vizsgálatról készülő kincstári jegyzőkönyv megállapításaival egyetért, a jegyzőkönyv
záradékában a Magyar Államkincstár javaslatát elfogadja, és egyidejűleg a Magyar
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Államkincstár által jogosulatlannak tartott támogatásról vagy támogatásrészről
lemond. Kivételt képez ez alól a cél- és címzett támogatás, amelyeknél a lemondás
tekintetében külön jogszabály előírásai az irányadóak.
Az államháztartásról szóló törvényben szabályozott jegyzőkönyv megállapításaira
tett észrevételeiben részletesen alá kell támasztania az általa az elszámolás során jelzett
mutatószám, illetve a támogatás igénybevételének jogszerűségét.
Amennyiben az államháztartásról szóló törvény alapján a számára biztosított
normatív hozzájárulások vagy támogatások előirányzatáról lemond, és ezáltal a
központi költségvetés javára visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a lemondással
egyidejűleg nyilatkozik a Magyar Államkincstár számára arról, hogy a visszafizetési
kötelezettségét befizetéssel, vagy a nettó finanszírozás keretében történő elszámolással
teljesíti-e.
Ha az önkormányzat visszafizetési kötelezettségét – választása alapján – befizetéssel
teljesíti, akkor a Magyar Államkincstár értesítését követő nyolc napon belül megküldi a
Magyar Államkincstárnak a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzintézeti igazolást.
Az elfogadott költségvetéséről a benyújtást határidőtől számított 30 napon belül az
államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatást ad.
Megteszi az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben az
önkormányzati vagyon tekintetében a polgármester hatáskörébe utalt tulajdonosi
jognyilatkozatokat.
Gondoskodik a vagyon értékesítésére vagy hasznosítására vonatkozó pályázati
felhívás közzétételéről
Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága
elleni védekezésről.
Együttműködik a közút építésére a közút használatában érdekelt magán- és közjogi
személyekkel.
A helyi közúthálózat tervezett fejlesztését a közlekedési hatósággal egyezteti.
Ha az indokolt, felhívja a közösségi közlekedést ellátó gazdálkodó szervezetet,
tömegközlekedés, közösségi közlekedés fejlesztésére, ezen belül a szolgáltatások
javítására.
Elvégezheti vagy elvégeztetheti – a közút kezelője, a kötelezett költségére és
veszélyére – a közlekedési hatóság rendelkezése alapján a közút területén, a közút felett
és mellett elhelyezett olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés eltávolítását, amely
alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje vagy a közlekedést veszélyeztesse.
Gondoskodik arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen
környezet esztétikus és kulturált legyen.
Köteles intézkedni a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kár
megtérítéséről a polgári jog általános szabályai szerint.
Gondoskodik közvilágítási berendezés létesítéséről és üzemeltetéséről.
Ellátja a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági
feladatokat.
Gondoskodik a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás
korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének
megállapításáról.
Fenntartja a közérdek mértékéig a meder szabályozását és a partok védelmét szolgáló
létesítményeket.
Kérelemre elvégzi a közérdek mértékét meghaladó, a meder szabályzásával és a
partok védelmét szolgáló létesítmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat, vagy
hozzájárul ezek elvégezéséhez. Ellátja a mederszabályozási művek hatására keletkezett
feliszapolódásokkal kapcsolatos feladatokat.
Gondoskodik a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti parti ingatlanok és az egyéb
törvényben meghatározott esetekben a korlátozottan hasznosíthatóság tényének az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos feladatokról.
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Megtérítteti az önkormányzat által elvégzett eltávolítás költségét, ha az építmény
tulajdonosa a mederhasználati szerződés megszűnése esetén azt nem végzi el.
Gondoskodik a települési vízrendezési feladatok körében a természetes vízfolyások és
belvízcsatornák, a nyílt csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok, a zárt rendszerű
csapadékvíz-csatornák fenntartásáról, hogy azok az önkormányzat jogszabályban
meghatározott, helyi vízkár-elhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során a
tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek.
Gondoskodik a fenntartási feladatok során különösen - a vízfolyás és csatornamedrek
vízszállító képességének megtartásáról, az elfajult medrek helyreállításáról, a töltések,
burkolatok helyreállításáról, gyepfelület pótlásáról, kapubejárók alatti csőátereszek
tisztántartásáról.
A beruházás szervezési módjától és a befizetés címzettjétől függően a
közműfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló igazolást állít ki.
Közreműködik a veszély megszüntetésében víz vagy vízi létesítmény
elszennyeződése esetén.
Biztosítja a közterületek tisztaságát és a település rágcsálómentességét, valamint a
lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátását.
Gondoskodik a település belterületén kóbor ebek befogásával, őrzésével,
értékesítésével, vagy kiirtásával, továbbá az emberre egészségügyi szempontból
veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit
mutató, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával
kapcsolatos feladatok ellátásáról.
A helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízvédekezés és a
helyi vízkárelhárítás államigazgatási feladatainak ellátása.
Beszerzi a védett természeti terület elidegenítéséhez kezelői, vagy használati jogának
átadásához a miniszter engedélyét.
Helyiséget biztosít a környezetvédelmi közmeghallgatás számára.
Gondoskodik a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről,
fenntartásáról, bemutatásáról, valamint helyreállításáról.
Dönt az önkormányzati segélyekről a szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
Ágazati feladati körében adatokat köteles szolgáltatni az állami szervek számára.
Együttműködik a fogyasztóvédelmi főfelügyelőség, illetve felügyelőségekkel a
fogyasztói érdekvédelem és minőségvédelem biztosítása érdekében és szükség esetén
tőlük vizsgálat folytatását kéri.
Dönt tárgyi eszköz leselejtezéséről, továbbá a leselejtezett tárgyi eszköz harmadik
személy részére történő ingyenes átruházásáról a 15 millió Ft-ot meg nem haladó
bekerülési értékű tárgyi eszközök esetében.

c) A képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást
követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester az alábbi
ügyekben hozhat döntést:
1.
A feladatok költségvetési szervek közötti átcsoportosítása esetén módosítja az érintettek
előirányzatát. A megállapított működési, felújítási, beruházási előirányzatokon belül – új feladat
felvétele nélkül – átcsoportosítást hajthat végre.
2.
Ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába
adásáról szóló törvényben az önkormányzat részére megállapított véleményezési, illetőleg e
törvényben megállapított egyetértési jogkör gyakorlását.
3.
Dönt az önkormányzat vagy önkormányzat költségvetési szerve javára szóló,
tulajdonszerzéssel járó ingyenes felajánlás esetén a felajánlás elfogadásáról, amennyiben a
felajánlott vagyon forgalmi értéke a 15 millió Ft-ot nem haladja meg, továbbá, ha az ingyenes
felajánlás nem jár tulajdonszerzéssel.
4.
Egyetértését adja vagy megtagadja az állam által történő pályázati kiíráshoz, ha a kiírás

olyan tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság átengedésére irányul, amely a helyi
önkormányzatokról szóló előírt kötelezettségének teljesítésére közvetlenül hatással van.
5.
Költségvetési szerv javára fennálló követelés esetén, eredménytelenül lezárult végrehajtási,
behajtási cselekményt követő, költségvetési szerv vezetője általi követelésről történő lemondást
jóváhagyja, amennyiben a követelés nettó összege az egymillió forintot meghaladja.
6.
A megállapított támogatásról az adóssal szerződést köt.
7.
Lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat. A közbeszerzési bírálóbizottság írásos javaslata
alapján meghozza a közbeszerzési eljárást, illetve egyes szakaszait lezáró döntést.
8.
Nettó tízmillió forint összeg alatt jóváhagyja a beszerzési célokmányt.
9.
Meghatározza az óvoda működési körzetét, az óvoda nyitvatartási rendjét, és a helyben
szokásos módon gondoskodik azok közzétételéről. A nemzetiségekhez tartozó gyermekek óvodai
nevelését ellátó köznevelési intézmény működési körzetének meghatározása előtt beszerzi a
nemzetiségi önkormányzatok a véleményét.
10. Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon
belüli óvodai felvételének időpontjáról.
d) A polgármester a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a képviselő-testület
hatáskörébe tartozó, alábbi önkormányzati ügyekben dönthet:
1.
dönt az előre nem látható, azonnali intézkedést igénylő esetekben, az éves költségvetési
rendeletben meghatározott összegű költségvetési tartalék Egymillió forintig terjedő
felhasználásáról, amelyről a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
2.
Az éves költségvetés elkészültéig dönt a költségvetési kiadásokról.
Indokolás
A rendeletmódosítás után a Képviselő-testület SzMSz-e pontosabbá, a jogszabályoknak jobban
megfelelőbbé és egyszerűbbé válik. Az állampolgárok és a képviselő-testület számára könnyebben
áttekinthető lesz, amelynek nyomán mindenki pontosabban megismerheti a jogait,
kötelezettségeit.
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, és az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szükséges
meghatározni a saját szervezetére vonatkozó működési szabályokat.
A rendelet megalkotásának elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztályának eljárását, az önkormányzati rendelet megalkotására
történő utasítást vonhat maga után (mulasztásos törvénysértés).

