
Gömörfalva község alapszabályzata  

   

Gömörfalva község képviselő-testülete az SZNT. később módosított 369/1990 sz. tv. a 

települési önkormányzatokról: 96/1991 Tt.., 130/1991 Tt., 421/1991 Tt., 500/1991  

Tt., 564/1991 Tt., 11/1992 Tt., 295/1992 Tt., 43/1993 Tt., 252/1994 Tt. 287/1994 Tt.,  

229/1997 Tt., 225/1998 Tt., 233/1998 Tt., a Szk alkotmánybírósága 185/1999 sz. Tt., 

389/1999 Tt., 6/2001 Tt., 453/2001 Tt., 205/2002 Tt., Gömörfalva község kataszteri területére 

adja ki ezt  

   

Gömörfalva KÖZSÉG ALAPSZABÁLYZATA  

ELSŐ RÉSZ  

 A KÖZSÉG HELYZETE  

   

1§  

 Alap rendelkezések  

   

1) A község a Szlovák Köztársaság önálló önkormányzati és közigazgatási egysége, 

egyesíti a személyeket, akik állandó lakhellyel rendelkeznek a község területén. A 

község jogi személy, amely az állam által felállított feltételeknek megfelelően a saját 

vagyonával és saját bevételével gazdálkodik.  

2) A község alap feladata az önkormányzat végrehajtásakor a területe sokoldalú 

fejlődéséről és a lakosai szükségleteiről való törődés.   

3) A községnek jogában áll egyesülni más községekkel, a közös haszon elérése érdekében.  

4) A község neve Gömörfalva.  

5) A község szimbólumai a község címere, zászlója és pecsétje. A jogi személyek és a 

természetes személyek a község szimbólumait csak annak engedélyével használhatják.  

6) A község a község címerével és zászlójával jelöli meg azt az épületet, amely a község 

szerveinek a székhelye, a község képviseletének üléstermét és a község 

polgármesterének hivatali helyiségét.  

   

  

2§  

 A község területe  



   

1) A község területét Gömörfalva község kataszteri területe alkotja. Gömörfalva község 

területének a változásait csak a külön jogi előírásokkal összhangban lehet véghezvinni.  

2) A község meghatározza és rendeletekkel megváltoztatja az utcák és a közterületek 

nevét. Az utcák és a közterek nevekkel történő jelölését a község a saját költségeivel biztosítja.   

3) A község épület jegyzékszámmal és házszámmal látja el az épületeket, nyilvántartást 

vezet az épület jegyzékszámokról és a házszámokról, és ezeket összhangban tartja a valódi 

állapottal. Az épület jegyzékszámmal való megjelölésére a község a saját költségeire egyforma 

táblákat szerez be. A község dönthet az épületek házszámmal történő megjelöléséről egyforma 

táblákon.  

   

3§  

A község lakossága  

   

1) Gömörfalva község lakosa az a Polgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a község 

területén.  

2) A község lakossága a község önkormányzatában főleg a jogaik és kötelességeik 

teljesítésével vesznek részt. Ezek a később módosított 369/1990 sz. tv a települési 

önkormányzatokról 3 § 2. bek. és a 4 § 2. bek. vannak rögzítve.  

3) A községnek a lakossággal szemben a törvény és más, általános érvényű kötelező 

jogszabályok által felállított kötelességei vannak.  

4) A község önkormányzatában joga van részt venni annak is, aki ingatlan vagyonnal 

rendelkezik a község területén, vagy tartósan dolgozik a községben és fizeti a helyi adót, 

vagy a helyi illetéket, vagy az, aki a községben tartózkodik és be van jelentve az 

átmeneti lakhelye, vagy az, aki a község tiszteletbeli polgára. Ezeknek a személyeknek 

azonban nem áll jogukban megválasztani a község önkormányzatának szerveit, nem 

lehetnek annak tagjai, és továbbá nem áll jogukban szavazni a község életének és 

fejlődésének fontos kérdéseit illetően (helyi referendum).  

5) A község köteles a lakosságnak azonnali segítséget nyújtani természeti katasztrófa, 

baleset, vagy más, hasonló eset által okozott hirtelen szükség esetén, főleg fedelet 

biztosítani a feje felé, élelmet vagy más elkerülhetetlen anyagi segítséget nyújtani.   

  

  

  

  

4§  

Gömörfalva község önkormányzata  

   



1) A község önállóan dönt és valósít meg minden, a község igazgatásával és annak 

vagyonával kapcsolatos műveletet, amely az önkormányzati hatáskörébe tartozik, 

amelyet külön törvény szabályoz, ha ezeket a szabályokat a törvényből kifolyólag nem 

viszi véghez az állam, vagy más jogi vagy természetes személy.   

2) Gömörfalva község önkormányzatát a község lakosai a következőképpen valósítják meg 

a)      község szerveivel   

b) a község lakosainak szavazásával  

c) tömeggyűléssel   

3) A község a később módosított 369/1990 sz. tv a települési önkormányzatokról 4 § 3. 

bek. alapján, a következő külön törvényekben és általános érvényű kötelező 

jogszabályokban foglaltak alapján végzi az önkormányzati funkcióját.   

4) A község az önkormányzati funkciójának betöltése közben vállalkozói jogi és 

természetes személyekkel dolgozik össze, amelyek a községben tevékenykednek, és 

úgyszintén együttműködik a községben tevékenykedő politikai pártokkal és  

társulatokkal, úgy, mint a község lakosinak érdekcsoportjával.   

Helyi önkormányzati rendelet   

1) A község a területi önkormányzat dolgaiban rendelkezéseket adhat ki, amelyek nem 

állhatnak ellentmondásban a Szlovák Köztársaság Alkotmányával, alkotmányos 

törvényekkel, törvényekkel és nemzetközi szerződésekkel.  

2) Az ügyekben, amelyekben a község a közigazgatás feladatát teljesíti, csak a törvény 

felhatalmazása alapján adhat ki rendeletet, annak határaiban. Az ilyen rendelet nem 

állhat ellentmondásban a Szlovák Köztársaság Alkotmányával, az alkotmányi 

törvényekkel, a törvényekkel, a kormány rendeleteivel, az általános érvényű 

előírásokkal.  

3) A rendelkezést ki kell hirdetni. A nyilatkozat a rendelkezés kifüggesztésével történik a 

község hivatali tábláján, legkevesebb 15 napra, a kifüggesztéstől számított 15. napon 

lép érvényességbe, ha nincs feltüntetve az érvényességbe lépésnek későbbi dátuma. 

Természeti katasztrófa, vagy általános veszély esetén meg lehet határozni egy korábbi 

dátumot az érvénybe lépésre.   

4) Az érvényességbe lépés feltétele a rendelkezés kifüggesztése a hivatali táblára.  

5) A rendelkezések mindenki számára elérhetővé kell, hogy váljanak a községi hivatalban.  

  

  

  

  

   

6) A község a szükségleteit elsősorban saját jövedelemből, állami támogatásból, úgy, mint 

más forrásokból finanszírozza.   



7) A község a feladatainak teljesítésére visszafizetendő pénzeszközt és költségvetésen 

kívüli pénzalapot használhat fel.   

8) A község állami támogatást kaphat a község fejlesztési programjához, más feladat 

teljesítéséhez, amely az állam érdekében áll és az önkormányzat feladatának 

teljesítésére.  

9) A község a feladatait finanszírozhatja olyan eszközökből is, amelyek társítva vannak 

más községekkel, területi önkormányzatokkal, és más jogi vagy természetes 

személyekkel.  

10) A feladatok teljesítésére, amelyek közösek több községben, vagy más okból kifolyólag, 

a községek közös alapot hozhatnak létre, az alap igazgatását a községek által 

meghatározott tanács vezeti, amelyek létrehozták azt, meghatározott szabályok 

alapján.  

MÁSODIK RÉSZ  

                                                              §5  

A község vagyona  

   

1) A község vagyona a község tulajdonában lévő dolgok és község tulajdonjoga.  

2) A község vagyona a község feladatainak teljesítésére szolgál.   

3) A község vagyonát gyarapítani kell és fejleszteni, és az összértékét alapvetően nem 

csökkentve megőrizni. Ingatlan vagyon ajándékozása nem megengedett, ha külön 

előírás nem határoz másként.   

4) A község vagyonát főleg nyilvános célokra lehet használni, vállalkozói tevékenységre 

és a község önkormányzatának végrehajtására.   

5) A község vagyona, amely nyilvános célokat szolgál (főleg az utak és más közterületek) 

nyilvánosan hozzáférhető és szokásos módon használható, ha annak használatát a 

község nem korlátozta.  

6) Gömörfalva község vagyona a következőkre van felhasználva:  

- nyilvános célokra  

- vállalkozói tevékenységre  

- közhasznú tevékenységre  

- a község önkormányzatának teljesítésére  

- bérbeadásra       

7) A vállalkozói tevékenységre szánt község vagyona vagyoni alapként szolgál a község 

által létrehozott egyének és a jogi személyek számára, vagy a vállalkozói tevékenység 

más, lehetséges formáira, összhangban a Kereskedelmi Törvénykönyvvel.   



8) Az önkormányzat végrehajtására szánt község vagyonát, fel lehet használni a 

kötelességek teljesítésére és a község szükségleteinek kielégítésére, és a község 

önkormányzati szerveinek tevékenységére.  

11) A vagyon állapotának és mozgásának nyilvántartását a községi hivatal vezeti.  

12) A község a vagyonjogi viszonyokkal kapcsolatban saját nevében lép fel, és ezekből a 

kapcsolatokból kifolyólag vagyoni felelősséggel rendelkezik, amennyiben külön előírás nem 

határoz másként.   

8§  

   

1) A község szervei és szervezetei kötelesek gazdálkodni a község vagyonával és az állami 

tulajdonban lévő vagyonnal, amely a község szolgálatára volt állítva a község és 

lakosainak fejlesztése érdekében, és a környezet védelmének és annak kialakítása 

érdekében.   

2) A község szervei és szervezetei kötelesek a község vagyonát gyarapítani, védeni és 

fejleszteni.  

Kötelesek főleg:  

- megtartani és használni a vagyont  

- védeni a vagyont a károsodástól, megsemmisüléstől, veszteségtől vagy 

visszaéléstől  

- felhasználni minden jogi eszközt a vagyon védelmére, beleértve a jogaik időben 

történő érvényesítését vagy a jogos érdekeiket az illetékes szervek előtt  

- elkönyvelni a vagyont a külön előírás alapján          

3) A község vagyonának gyarapítása, növelésére és gondozására lehetséges községi 

gyűjtést szervezni, sorsolást, vagy más hasonló játékot engedélyezni az általános 

érvényű kötelező jogszabályokkal összhangban.   

4) Gömörfalva község vagyoni dolgaiban (vagyonjogi dolog) a község nevében a 

polgármestere cselekszik.  

  

9§  

   

1) A községi képviselő-testület költségvetési és dotációs szervezeteket alapíthat, 

szervezhet és ellenőrizheti azokat, úgy, mint a jogi személyeket, amelyeknek 

részesedésük van a község vagyonában.  

2) A költségvetési és dotációs szervezet alapításának, szervezésének és ellenőrzésének 

részletes leírását, és jogaik és kötelességeik meghatározását a községi képviselőtestület 

határozza meg, az önkormányzati rendeletben.   



3) A jogi személyeket, amelyeknek részesedésük van a község vagyonában, a községi 

képviselő-testület alapítja, ill. szervezi az érvényes jogi rendelkezésekkel összhangban.  

  

10§  

  

       1) A község vagyonának használatáért illetéket számíthatnak fel, az érvényes jogi                              

rendelkezésekkel összhangban.    

  

11§  

   

1) A részleteket a község vagyonának a gazdálkodásáról és kezeléséről a „Gazdálkodási 

elvek Gömörfalva község vagyonáról” szabályozza, amelyet a községi képviselő-testület 

hagy jóvá.   

2) Ezen elvek szabályozzák és pontosabban határolják főleg:  

- Gömörfalva község vagyonát  

- a község tulajdonának megszerzését vagy átruházását   

- A község vagyonának természetes vagy jogi személynek használatba való 

átruházásának folyamatát  

- a község vagyonának igazgatását  

- a község követeléseivel és vagyonjogával való gazdálkodását és kezelését  

- értékpapírok kezelését  

- tárgyak árverését  

- a vagyonnal való gazdálkodás elvének betartásának ellenőrzését.  

  

  

12§  

A község költségvetése  

   

1) A község költségvetési gazdálkodásának alapja a község költségvetése, amely egy 

naptári évre van kidolgozva.  



2) A község költségvetése az önkormányzattal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat 

tartalmazza, továbbá az állami költségvetés pénzügyi kapcsolatait, területi 

önkormányzat pénzügyi kapcsolatait, és a jogi és természetes személyek pénzügyi 

kapcsolatait.  

3) A jóváhagyás előtt a költségvetést nyilvánosságra kell hozni a hivatali táblán, 

legkevesebb tizenöt napon keresztül, hogy a község lakossága nyilatkozni tudjon róla 

(később módosított 369/1990 sz. tv a települési önkormányzatokról 9 § 3. bek.) ez 

érvényes a község záró elszámolásaira is, úgy, mint a jótékonysági gyűjtés 

indítványozásának kijelentésére is.  

4) A község költségvetésének többletét át lehet vinni a költségvetésen kívüli pénzalapba, 

vagy a község költségvetésébe a következő naptári évre.   

5) A község külön törvény alapján vezeti a könyvelést. Az év végi könyvelést 

könyvvizsgáló ellenőrzi. A könyvvizsgáló ellenőrzi a külön törvény által felállított más 

tényeket is.   

6) A község költségvetése bevételi és kiadási részt tartalmaz.  

A község bevételi részét főleg a következők képezik:  

- helyi adókból és illetékekből származó bevétel,  

- a község vagyonából, költségvetési és dotációs szervezetekből való jövedelem,  

- más egyének, amelyeknek részesedésük van a község vagyonában,  

- állami költségvetésből származó támogatás,  

- adókból való részesedés,  

          A község kiadási részét főleg a következők képezik:  

- kiadások az önkormányzati tisztség teljesítésére,  

- kiadások a község vagyonának karbantartására, -         beruházási kiadások.  

7) A rendkívüli kiadások fedezésére a község dönthet nyilvános juttatásról (adomány, 

illeték, naturális teljesítés) önkéntes adományozásról vagy hitel vagy kölcsön 

felvételéről.   

A nyilvános juttatások bevezetéséről a község lakosai döntenek szavazással.   

Az önkéntes adományozásról vagy a hitel felvételéről a községi képviselő-testület dönt 

a polgármester javaslatára.  

8) A könyvelést a község vagyonának, jövedelmének, bevételének és kiadásának és az 

állami költségvetés pénzügyi kapcsolatairól, az érvényes jogi rendelkezésekkel 

összhangban a községi hivatal vezeti.   

A község költségvetéseinek eszközeivel való gazdálkodást külön jogi előírás 

szabályozza – Szlovák Köztársaság költségvetési szabályaival az adott évre.  



9) A község kihasználhatja a gazdasági eszközöket (adókat, illetékeket, büntetéseket és 

mást), mint szabályt, a környezet védelmének támogatására.    

10) A község gazdálkodásának eredményeit, beleértve a pénzalappal való gazdálkodás  

eredményeit a község végelszámolása tartalmazza, amelyet a községi képviselő-

testület hagy jóvá.   

  

13§  

Költségvetési provizórium  

   

1) Ha a költségvetés az adott évre nem lesz jóváhagyva a költségvetési évben január elseje 

előtt, a költségvetési gazdálkodás a költségvetési provizóriumhoz igazodik, és a 

költségvetési év január elsejétől addig tart, míg a községi képviselő-testület jóváhagyja 

azt  

2) A költségvetési provizórium alatt létrejött költségvetési bevételek és kiadások a 

költségvetésbe csak a községi képviselő-testület jóváhagyása után számítódnak be.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MÁSODIK RÉSZ  

Gömörfalva község szervei  

 14§  

Alap rendelkezések  

   



1) A község szervei:  

- községi képviselő-testület  

- község polgármestere  

2) A községi képviselő-testület szükség vagy egyéni előírások szerint igazgatja szerveit, 

amelyek a következőek:   

- községi tanács  

- bizottság  

- községi hivatal  

  

         Egyedi helyzete van a község fő ellenőrének, amelyet a községi képviselő-testület választ 

(később módosított 369/1990 sz. tv a települési önkormányzatokról18 § 2. bek.)   

3) A községi képviselő-testület szükség szerint igazgatja a más állandó vagy ideiglenes 

végrehajtó vagy ellenőrzési szerveket és meghatározza a munkakörüket.   

   

   

15§  

 Községi képviselő-testület  

   

1) A községi képviselő-testület Gömörfalva község képviselői testülete, amelynek tagjait 

a választásokon, Gömörfalva község lakosai által választott képviselők alkotják.  

2) A községi képviselő-testület öt képviselőből áll.  

3) A képviselők megbízatási ideje az újonnan választott községi képviselő-testület 

képviselőinek hivatali eskütételével ér véget.   

  

  

16§  

   

1) A községi képviselő-testület dönt Gömörfalva község életének minden alapvető 

kérdéséről és teljesíti a fenntartott hatáskört a később módosított 369/1990 sz. tv a 

települési önkormányzatokról 11 § 4. bek. alapján.    

2) A községi képviselő-testület fenntartja a döntés jogát bármely más kérdésben a község 

életével kapcsolatban.  



3) A községi képviselő-testület gyűléseire vonatkozó szabályok hasonló változtatását, főleg 

a tárgyalás előkészítését és tartalmát, anyagok és források elkészítését a gyűléshez, a 

megállapodások módját és a község helyi önkormányzati rendeleteinek elfogadását, a 

községi képviselő-testület határozatát, a határozatok teljesítése ellenőrzésének a 

módszerét és a községi önkormányzatra vonatkozó feladatok bebiztosítását Gömörfalva 

községi képviselő-testületének tanácskozási rendje határozza meg.  

  

  

17§  

   

1) A községi képviselő-testület a község lakosainak szavazását hirdeti meg, ha a 

következőkről van szó (később módosított 369/1990 sz. tv a települési 

önkormányzatokról 11 § 1. bek.)  

a) községek egyesülése, község szétválasztása vagy megszüntetése, úgy, mint a 

község nevének megváltoztatása,  

b) polgármester leváltása,  

c) a választásra jogosult lakosság 30%-a petíciót terjeszt elő.   

2) A petíciót a 2. bekezdés d) pontja alapján legalább három, a községi képviselőtestület 

által kinevezett képviselő, akik nem lehetnek tagjai a petíciós bizottságnak, valamint a 

község polgármestere ellenőrzi.  

3) A községi képviselő-testület szavazást hirdethet meg a község lakosai között, a 

következő fontos döntések előtt is, amelyek a község önkormányzatát érintik. (később 

módosított 369/1990 sz. tv a települési önkormányzatokról 4 §).  

4) A község lakosainak szavazatai abban az esetben érvényesek, ha a szavazáson a 

választásra jogosult lakosság legalább fele részt vesz, és ha a választásokon résztvevő 

lakosok több mint fele elfogadta a döntést.  A községi képviselő-testület a jegyzőkönyv 

kézbesítésétől számított három napon belül feltünteti az eredményt a hivatali táblán.  

  

18§  

Falugyűlés  

   

   

1) A község dolgainak megvitatására a községi képviselő-testület falugyűlést hívhat össze 

a falu összes lakosa vagy annak.  

2) A község képviselő-testülete nyilvános gyűlést hívhat össze a falu összes lakosa vagy 

annak egy része számára mindig,  



-         ha petícióval erre kéri a falu lakosságának legkevesebb 30%-a, -         

ha erre kéri a község képviselő-testületének ¼-e.  

   

3) A község képviselő-testülete úgy határozhat, hogy átruházza a döntést egy bizonyos 

fontos, a községet érintő kérdésről a falugyűlésre, a lakosság, vagy annak egy része 

számára.    

4) A falugyűlés megrendezésének és megszervezésének feltételeit, úgy, mint a szavazás 

feltételeit a község képviselő-testülete részletesen módosíthatja az önkormányzati 

rendeletben.   

5) A falugyűlést a hivatali táblára kifüggesztett értesítéssel hívják össze, amely a 

Gömörfalva községi hivatalban található, esetlegesen más megfelelő módszerrel (pl. 

kihirdetik a hangszóróban).  

6) A megvitatott kérdésekről jegyzőkönyv készül, amely kell, hogy tartalmazza a jelenléti 

ívet.  

  

19§  

A község képviselő-testületének gyűlése  

   

1) A község képviselő-testülete jóváhagyott ütemterv szerint, évente 4 alkalommal 

találkozik. A gyűlést a polgármester hívja össze, és vezeti. A község 

képviselőtestületének első gyűlését az előző hivatali időben megválasztott polgármester 

hívja össze, úgy, hogy a választásoktól számított 30 napon belül végbemenjen az. Ha a 

község képviselő-testületének gyűlését kezdeményezi a képviselők 1/3-a, akkor a 

polgármester a kérvény kézbesítésétől számított 10 napon belül összehívja a község 

képviselő-testületének gyűlését, ha a kérvény nem tartalmaz más időpontot. A községi 

képviselő-testület gyűlését akkor is meg lehet szervezni, ha a polgármester nem hívja 

össze azt, ilyen esetben összehívhatja azt a polgármester helyettes, vagy más, a község 

képviselő-testülete által megbízott képviselő. A tárgyalás programpontjainak javaslata 

a hivatali táblára kerül kifüggesztésre, a község képviselő-testületének gyűlése előtt 

legalább három nappal, vagy, ha rendkívüli gyűlésről van szó, 24 órával a kezdete előtt.   

2) A község képviselő-testülete mindig testületben tanácskozik. Tanácskozni és 

határozatot hozni csak akkor alkalmas, ha a képviselő tagok több, mint a fele jelen van. 

A község képviselő-testület határozatainak elfogadására a jelenlévő képviselők több, 

mint a felének a beleegyezése szükséges, a rendeletek elfogadására pedig a jelenlévő 

képviselők háromötödének a beleegyezése szükséges. Ha a község képviselő-testülete 

nem alkalmas tanácskozni és határozatot hozni, a polgármester 14 napon belül újabb 

ülést hív össze.   

3) Ha a község képviselő-testülete tanácsadó szervet hozott létre, az ügyben való döntés 

előtt, amely miatt létrehozta a tanácsadó szervet, meghallgatja a tanácsadó szerv 

álláspontját.   



4) A község képviselő-testületének tanácskozásai határozottan nyilvánosak. A község 

képviselő-testülete akkor jelenti ki a tanácskozást titkosnak, ha a tanácskozás tárgya 

olyan információ vagy dolog, amely a külön törvények alapján védettek.   

5) Ha a tanácskozáson szót kér a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője, 

kormány vagy állami szerv képviselője, a megkapja a szót. A szót megkaphatja a község 

bármelyik lakosa.   

6) A község képviselő-testületének rendeleteit és határozatait a község 

képviselőtestületének jóváhagyása után legkésőbb 10 napon belül aláírja a 

polgármester.   

  

20§  

A község polgármestere  

   

1) A község elöljárója és a legfőbb végrehajtó szerve a polgármester. A polgármester 

tisztsége nyilvános. A polgármester megbízatási ideje az újonnan választott 

polgármester eskütételével ér véget.  

2) Polgármester  

a) összehívja és vezeti a község képviselő-testületének és az önkormányzati tanács 

üléseit, és aláírja a határozatait,  

b) közigazgatási tevékenységet végez   

c) képviseli a községet a jogi állami szervekkel és a természetes személyekkel 

kapcsolatban  

d) dönt a község önkormányzatának minden dolgában, amely törvény vagy a 

község alapszabályzata által nincs kijelölve a község képviselő-testületének,  

e) megőrzi a községi pecsétet és a község zászlaját, és használja a község 

ismertetőjegyeit,  

f) aláírja a község önkormányzati rendeleteit és a község képviselő-testületének 

határozatait  

3) A polgármester a tulajdonjogviszonyokat érintően és a község munkavállalóinak 

munkajogviszonyát érintően a község hivatalos képviselője, és a közigazgatási 

viszonyban közigazgatási szerv.  

4) A polgármester felfüggesztheti a község képviselő-testületének tevékenységét, ha úgy 

véli, hogy törvényt szeg, vagy a község számára nem jövedelmező. A polgármester 

megtárgyalja a község képviselő-testületének határozatát a községi tanácsban a 

tevékenységének megszüntetése előtt. A község képviselő-testületének határozatával 

azonban nincs lekötve.  

5) Ha a község képviselő-testületének határozata meg volt állítva, ezt a község képviselő-

testülete az összes képviselő szavazatának háromötödös többségével jóváhagyhatja. 

Ha a község képviselő-testülete a határozatot nem hagyja jóvá az elfogadásától 



számított két hónapon belül, a határozat elveszti az érvényességét. A jóváhagyott 

határozat tevékenységét a polgármester nem függesztheti fel.   

6) A polgármester büntetést szabhat ki a később módosított 369/1990 sz. tv a települési 

önkormányzatokról 13 § 8. és 9. bekezdése alapján.  

7) A polgármester járandóságáról külön törvény dönt.   

8) A polgármester megbízatásával a később módosított 369/1990 sz. tv a települési 

önkormányzatokról 13 § foglalkozik.  

21§  

A polgármester helyettesítése  

   

1) A polgármestert a távollétében vagy alkalmatlanság esetén a tisztség végrehajtásában  

a helyettese képviseli, akit a polgármester javaslatára erre a célra az egész megbízatási 

időre a község képviselő-testülete választ meg. A község képviselőtestülete a 

polgármester helyettesét bármikor leválthatja.   

2) A polgármester helyettese a község képviselő-testületének a tagja, és döntő szavazattal 

rendelkezik. A polgármester helyettese abban az időben, amikor a polgármestert 

helyettesíti, összehívja és vezeti a község képviselő-testületének ülését.   

3) A község képviselő-testülete a polgármester javaslatára felállítja a munkakört és a 

tevékenységet, amelyet a polgármester helyettes jogosult teljesíteni.   

4) A polgármester helyettes összehívja a község képviselő-testületét a később módosított 

369/1990 sz. tv a települési önkormányzatokról 13 § esetei alapján, ha a polgármester 

nem hívja össze  

5) Ha megszűnik a polgármester megbízatása a megbízatási idő lejárta előtt (később 

módosított 369/1990 sz. tv a települési önkormányzatokról 13 § 1 bek. c)-től i) pontig) 

a polgármester feladatát teljes mértékben a polgármester helyettes tölti be. A 

helyettesítés az újonnan választott polgármester eskütételével ér véget.  

6) A polgármester helyettesét, aki a polgármester feladatait tölti be az 5) bekezdés alapján, 

külön törvény alapján felállított járandóság illeti meg.  

  

  

21§  

Községi tanács  

   

1) A községi tanács a község képviselő-testületének képviselőiből áll össze. A község 

tanácsot a község képviselő-testülete választja meg egész megbízatási időre. A községi 

tanácsot, és annak tagjait a község képviselő-testülete bármikor leválthatja. A 



választások formáját a község képviselő-testületének tanácskozási rendje határozza 

meg.   

2) A községi tanács létszámát a község képviselő-testületének harmada alkotja. A községi 

tanács összetételének felállításában figyelembe van véve a pártok politikai képviselete 

a község képviselő-testületében.  

3) A községi tanács a község képviselő-testületének kezdeményező, végrehajtó és 

ellenőrző szerve. Egyidejűleg a polgármester tanácsadó szervének feladatát tölti be.  

4) A községi tanács jóváhagyott ütemterv szerint egyszer egy hónapban találkozik, vagy 

szükség szerint. Az ülést a polgármester hívja össze, és vezeti.   

5) A községi tanács akkor alkalmas tárgyalni, ha a tanács összes tagjának több, mint a 

fele jelen van. A községi tanács határozatának elfogadására szükséges az összes tag 

több, mint felének a jóváhagyása.   

6) Községi tanács  

a) kidolgozza és bebiztosítja a község képviselő-testületének határozatából kifolyó 

feladatok teljesítését, tárgyalja, és intézi a bizottság, képviselők és a községi 

tanács egyes részlegeinek kezdeményező javaslatait,   

b) Rendezi a források előkészítését a község képviselő-testületének tárgyalásaira,  

c) Rendezi a munkát a község költségvetésének előkészületeiben,  

d) Foglalkozik minden általános dologgal, amely a község vagyonával, fondjával, 

költségvetésével, helyi adóval és illetékkel kapcsolatos, és javaslatokat nyújt be 

ezekről a község képviselő-testületének vagy a polgármesternek,  

e) Előkészíti a község képviselő-testületének ülését és előterjeszti a saját 

javaslatait  

f) A községet érintő dolgokkal, és község életével foglalkozik, és az álláspontját 

tudatja a község képviselő-testületével és polgármesterrel,  

g) Javasolja és koordinálja az eszközök és tevékenységek egyesítésének 

előkészítését,  

h) Rendezi és egyesíti a községi képviselői-testület bizottságának tevékenységét 

és feltételeket biztosít a munkájuk elvégzéséhez, biztosítja és ellenőrzi a 

javaslataik, megfigyeléseik és feltételeik megbeszélését és megoldását,  

i) A községi képviselő-testület határozatai alapján más feladatokat lát el  

23§  

A községi képviselő-testület bizottsága  

   

Á1)      A községi képviselő-testület bizottságot létesíthet, amely lehet állandó, vagy ideiglenes 

tanácsadói, kezdeményező és ellenőrző szerv.    



2) A bizottság a községi képviselő-testület képviselőiből tevődik össze, és a többi, a 

községi képviselő-testület által választott személyekből.   

3) A községi képviselő-testület választja meg a bizottság elnökét és a bizottság tagjait, és 

megszabja feladatait a helyi feltételeknek és szükségleteknek megfelelően. A bizottság 

elnöke mindig a községi képviselő-testület képviselője.  

4) A bizottság bizottsági elnökkel, titkárral és bizottsági tagokkal rendelkezik.   

A bizottság elnöke:  

- vezeti és szervezi a bizottság munkáját, értekezletet hív össze és irányítja a 

folyamatát,  

- a bizottság titkárával közösen előkészíti az értekezlet programját,  

- összeállítja a tevékenységek terveit,  

- szervezi a bizottság együttműködését a községi képviselő-testület más 

bizottságaival,  

- külsőleg helyettesíti a bizottságot,  

   

            A bizottság titkára:  

- a bizottság elnökével együtt kidolgozza a bizottság tevékenységének tervét,  

- bebiztosítja a bizottság értekezleti programjának az előkészületeit,  

- a bizottság értekezleteiről írásos feljegyzést vezet,  

- bebiztosítja a bizottság tevékenységével kapcsolatos ügykezelést,  

- teljesíti a többi feladatot, amellyel a bizottság megbízza,  

5) Gömörfalva község ezen állandó bizottságokkal rendelkezik:  

- Fogyasztóvédelmi és közrend védelmére szolgáló bizottság  

- Költségvetési és pénzügyi bizottság  

- Bizottság a község vagyoni igazgatására, vállalkozói tevékenységére és 

regionális politikájára  

- Ifjúsági, kulturális, sport, művelődési és idegenforgalmi bizottság   

- Területrendezési, építkezési és műemlékvédelmi bizottság  

- Környezetvédelmi, gazdasági, vízi és erdőgazdasági bizottság  

- Egészségügyi, szociális és lakhatási bizottság  

6) Szükség és alkalmasság esetén a községi képviselő-testület újabb bizottságot hoz létre.   



7) A községi képviselő-testület a létrehozott bizottságokat megszüntetheti.  

8) A részleg bizottsága, amely miatt létre lett hozva, főleg:  

a) Kidolgozza az álláspontokat a községi szervekkel megtárgyalt 

anyagokhoz, a község életének legfontosabb kérdéseihez, amelyek 

fontosak a község számára – beruházási szándék.  

b) Kidolgozza a javaslatokat és szándékokat a község életével 

kapcsolatos legfontosabb kérdések megoldására, és előterjeszti 

azokaz a község szerveinek, amelyek kötelesek ezekkel foglalkozni, és 

az eredményről értesíteni a bizottságot,  

c) Ellenőrzik a községi képviselő-testület és a községi tanács 

határozatainak kivitelezési módját, és felügyelik a község vagyonával 

történő gazdálkodást, esetlegesen községnek, ideiglenes használatra 

hagyott vagyonnal való gazdálkodást,  

d) Felügyelik a vállalkozói és befektetői tevékenységeket a községben ,  

e) Ellenőrzik a panaszok elintézését, a lakosság szándékainak és 

megjegyzéseinek bejelentését.                                                      

9) A bizottságok szükség szerint találkoznak, de legalább egyszer egy hónapban. A 

bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze, és vezeti. A tárgyalás és határozat 

elveit a bizottság az első találkozó során állítja fel.  

10) A bizottságok nem rendelkeznek döntési joggal.   

  

24§  

Községi hivatal  

   

1) A községi hivatal a községi képviselet és a polgármester végrehajtó szerve. A községi 
hivatal bebiztosítja a községi képviselet és a polgármester szervezési és adminisztratív 

dolgait, mint a községi képviselő-testület által irányított szerveket is. A községi hivatal 

nem rendelkezik jogalanyisággal.   

2) A községi hivatal szakmai, adminisztrációs és szervezési munkálatokat végez a község 

önkormányzatának feladatainak teljesítésével kapcsolatban, főleg:  

a) a község szervei és a községi képviselő terület számára írásos ügyvitelt biztosít, 

és a község iratainak iktatója és továbbítója,  

b) bebiztosítja a szakforrásokat és más iratokat a községi képviselő-testület, 

községi tanács és községi képviselő-testület bizottságának tárgyalásaira,  

c) kidolgozza írásban a polgármester közigazgatási eljárásban kiadott összes 

döntését,  

d) végrehatja az önkormányzati rendeleteket, a községi képviselő-testület 

határozatait és a polgármester döntéseit,  



e) irányítja a község által létrehozott szervezetek és más egyének tevékenységét,  

f) megszervezi és szakmailag bebiztosítja közigazgatás feladatainak teljesítését, 

amelyek a  községre voltak átruházva  

3) A községi hivatal munkáját a polgármester szervezi meg.  

4) A község létrehozta a községi hivatal elöljárójának a tisztségét.  

5) A községi hivatal belső szerkezetét, főleg a szervezeti felépítését, az egyes egységek 

hatáskörét, az igazgatás elveit, a hivatal szervezeti felépítésének elveit és úgyszintén 

ezek kölcsönös kapcsolatát a Gömörfalva község községi hivatalának szervezeti és 

működési szabályzata tartalmazza, amelyet a községi képviselő-testület hagy jóvá.  

   

26§  

A község főellenőre  

   

1) A községi képviselő-testület hozza létre a főellenőr tisztségét. A főellenőrt a községi 

képviselő-testület hat évre választja meg, és ezen idő lejárta után a községhez fűződő 

munkajogviszonya véget ér. A főellenőr a község alkalmazottja, és a tevékenységéért 

a községi képviselő-testületnek felel.   

2) A főellenőr a később módosított 369/1990 sz. tv a települési önkormányzatokról 18 §  

2. bekezdése alapján végzi a feladatát.   

3) A feladati elvégzése közben a főellenőr szorosan együttműködik a községi hivatallal.   

4) A főellenőr intézi a lakosság panaszaival és meglátásaival kapcsolatos ügyeket, amelyek 

a község szerveinek és a község dolgozóinak voltak benyújtva.  

5) A főellenőr a tevékenységéért a községi képviselő-testületnek felel, akiknek köteles 

negyedévente egyszer benyújtani a beszámolót az elmúlt időszak elvégzett 

tevékenységeiről.  

6) A főellenőr jogosult betekinteni a könyvelési és pénztári bizonylatokba, úgy, mint a 

bármilyen más iratba, amelyek a pénztári művelettel, a könyvelés vezetésével, a község 

vagyonával való kezelésekkel kapcsolatos, és továbbá minden bizonylatba, amely a 

meghatalmazásának a terjedelméből következik.   

Az ellenőrzés eredményeit a tapasztalt hiányosságok eltávolítására tett javaslatokkal 

együtt a községi képviselő-testület elé terjeszti ki.   

7) A főellenőr részt vesz a községi képviselő-testület és a községi tanács ülésein, ahol 

tanácskozási joggal rendelkezik.   

8) A főellenőr vezeti a lakosság petícióinak központi nyilvántartását.   

9) A főellenőr tisztsége összeférhetetlen a később módosított 369/1990 sz. tv a települési 

önkormányzatokról 18 § 5. bekezdése alapján kinevezett tisztségekkel.  



10) A főellenőr tisztsége a később módosított 369/1990 sz. tv a települési 

önkormányzatokról 18 § 6. és 7. bekezdése alapján ér véget.  

  

  

27§  

Községi tűzvédelmi felügyelet  

   

1)  Gömörfalva községben községi tűzvédelmi felügyelet működik, amelyet a községi 

képviselő-testület alapít.   

A községi képviselő-testült szintén meghatározza a pénzeszközök mértékét és a 

műszaki eszközök terjedelmét, amelyek szükségesek a működéséhez.  

2) A községi képviselő-testület határozza meg a községi tűzvédelmi felügyelet szerkezetét, 

tekintetbe véve a tűzvédelem bebiztosításának szükségességét a községben lévő 

tűzveszély alapján.  

3) A községi tűzvédelmi felügyelet élén parancsnok áll, akit erre a tisztségre a 

polgármester javaslatára a községi képviselő-testület nevez ki. A tisztségről a községi 

képviselő-testület váltja le. A községi tűzvédelmi felügyelet parancsnokának a tisztsége 

összeférhetetlen a községi képviselő-testület képviselőinek tisztségével.   

4) A községi tűzvédelmi felügyelet parancsnoka a polgármester és a községi 

képviselőtestület előtt felel a tevékenységéért.   

5) Községi tűzvédelmi felügyelet:  

- a község területén keletkezett tűzvész leküzdésekor végzi a szükséges 

feladatát, és segítséget nyújt a tűzvédelmi egységeknek az erejük és eszközeik 

összpontosításában a község területén kívül lévő tűzvész leküzdése esetében 

abban az esetben,  

- műszaki beavatkozást végez az életveszély és egészség veszélyeztetése esetén  

- műszaki segítséget nyújt és részt vesz az életmentő munkálatokban természeti 

katasztrófák és rendkívüli események esetében,  

- részt vesz a tűzőrség tagjainak és az ellenőrző csoportok tagjainak szakmai 

felkészülésének bebiztosításában,  

- részt vesz a község tűzvédelmi dokumentációjának kidolgozásában,  

- részt vesz a tűzvédelmi ellenőrzés megszervezésében és végrehajtásában,  

- részt vesz a feladatok ellátásában a polgári védelem részlegén is,  

- teljesíti a szervezeti és működési szabályzat és a polgármester által megszabott 

feladatokat.  



   

  

  

  

  

HARMADIK RÉSZ  

KÖZSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE  

28§  

   

1)      A községek együttműködése a később módosított 369/1990 sz. tv a települési 

önkormányzatokról 20 és 21 §-hoz igazodik.  

   

                                         

NEGYEDIK RÉSZ  

A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI  

29§  

A községi képviselő-testület tagjainak kötelességei és jogai  

  

1) A községi képviselő-testület tagjait a község lakosai választják a közvetlen választások 

során. A választások formáját és a képviselők számát külön jogszabályok határozzák 

meg.   

2) A képviselők ügyelnek arra, hogy minden tetteikkel méltóak legyenek a választóik 

bizalmára. Tisztségük betöltése során a község, ill. a község egy részének érdekeltsége 

alapján járnak el. Az Alkotmánnyal, annak törvényeivel és más törvényekkel 

összhangban töltik be tisztségüket.  

  

30§  

Képviselői megbízatás kezdete és megszűnése  

   

1) A képviselő választás során tesz szert jogaira. A szavazás folyamatát külön törvény 

szabályozza.   



2) A képviselők választásának érvényességéről a mandátumvizsgáló bizottság javaslatára 

a községi képviselő-testület bizonyosodik meg.   

3) A megbízatási időszak a választás napjával, az eskütétellel kezdődik és a választási 

időszák végével szűnik meg.   

4) A képviselő megbízatása megszűnik abban az esetben is, ha komoly ok miatt és igazolás 

nélkül háromszor egymás után nem vesz részt az üléseken, vagy ha egy éven belül 

képtelen részt venni a községi képviselő-testület ülésein.   

  

  

31§  

A képviselők jogai és kötelességei  

   

1) A képviselő jogosult főleg:  

a) javaslatokat, észrevételeket, hozzászólásokat és gondolatokat előterjeszteni a 

községi képviselő-testület és a többi önkormányzati szerv számára,  

b) magyarázatot követelni a polgármestertől, esetlegesen a községi 

képviselőtestület tagjaitól a munkájukkal kapcsolatos dolgokról,  

c) a jogi személyek igazgatóságától, amelyeket a község alapított vagy vezeti azt, 

felvilágosítást kérni a tevékenységükkel kapcsolatban,  

d) természetes és jogi személyektől információt és magyarázatot kérni, akik a 

községben vállalkozói tevékenységet végeznek, a vállalkozásuk 

következményeivel kapcsolatos kérdésekre,  

e) részt venni az ellenőrzéseken, a panaszok és bejelentések megoldásában, 

amelyeket a község szervei végeznek,  

f) útbaigazítást kérni az állami szervektől olyan dolgokban, amelyek szükségesek 

a képviselői tisztség megfelelő teljesítésére.  

2) A képviselő köteles főleg:  

a) a községi képviselő-testület első ülésén, amelyen részt vesz, fogadalmat tenni,  

b) azon községi képviselő-testület és szerveinek ülésein részt venni, amelyekbe 

megválasztották,  

c) betartani Gömörfalva község alapszabályzatát és Gömörfalva község 

képviselőtestületének tárgyalási rendjét,  

d) védeni a község és lakosai érdekeit.  

3) A képviselő köteles felkérésre tájékoztatni a választókat a tevékenységéről és a községi 

képviselő-testület tevékenységéről.   



32§  

Képviselők juttatásai  

  

   

1) A képviselő a tisztségét alapvetően munkaidejének megszakítása nélkül tölti be.  

A teljesítményéért azonban a község jutalmat adhat. A képviselőnek jár a valódi 

kiadásainak visszatérítése, amelyeke a képviselői tisztség betöltésével összefüggésben 

keletkeztek, külön előírások alapján, a melyek a munkaviszonyban lévő munkavállalókra 

érvényesek.   

2) A képviselő nem lehet a tisztségének teljesítményéért megrövidítve a munkaviszonyból 

kifolyó jogaiktól és igényeiktől.   

3) A polgármesternek és a községi képviselő-testület tagjainak, akik a tisztség betöltése 

miatt fel vannak mentve a munkaviszonytól, megmarad a munkaviszonya. Munkabér 

helyett jutalom illeti meg őket (fizetés).   

   

  

ÖTÖDIK RÉSZ  

KAPCSOLATOK AZ ÁLAMMAL, JOGI ÉS TERMÉSZETES 

SZEMÉLYEKKEL,   

POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS MOZGALMAKKAL ÉS POLGÁRI 

TÁRSULÁSOKKAL    

33§  

   

1) A község a feladatai teljesítése közben együttműködik az állam szerveivel, és főleg a 

járási hivatallal és a körzeti hivatalokkal, az államigazgatás területileg szakosított 

hivatalaival, jogi és természetes személyekkel, főiskolákkal, kutatóintézetekkel, és a 

többi állami szervekkel (ügyészséggel, bírósággal, rendőrséggel és has.).  

2) A község együttműködik a község fejlesztésének bebiztosításakor és a község érdekében 

a vállalkozói jogi és természetes személyekkel, és a politikai pártokkal és mozgalmakkal, 

és polgári társulásokkal, amelyek a község területén tevékenykednek.  

  

HATODIK RÉSZ  



A KÖZSÉG SZIMBÓLUMAI  

34§  

Bevezető rendelkezések  

   

    1} A község szimbólumai a következőek:  

a) Gömörfalva község címere  

b) Gömörfalva község zászlaja  

c) Gömörfalva község pecsétje  

  

35§  

Gömörfalva község címere   

1) Gömörfalva község címerét alkotja – piros alapon ezüstel ferdén átszőtt rácsos pázsiton, 

           Arannyal átszőtt ezüst eke és vadászkürt, gyöngyökkel díszített arany korona.  

2) Gömörfalva község címerének részletes és érvényes ábrázolása az ezen alapszabályzat 

1. sz. mellékletét képezi.   

2) A község címerének használata a polgármester hozzájárulásához (engedélyéhez) kötött. 

A polgármester hozzájárulása maximum egy évig érvényes. Az érdeklődő, aki a község 

címerét szeretné használni, írásos kérvényben tünteti fel a címer módjának 

felhasználását. A kérvényt minden egyén beadja, kivéve azokat, akik fel vannak 

tüntetve ezen rendelkezés 4. bekezdésében. A kérvény kell, hogy tartalmazza:  

- teljes grafikus javaslat, a címer használatának módszere   

- az időszakot, amelyre kérvényezi a hozzájárulás kiadását (engedély)  

   

4) A község címere a következő helyeken használatos:  

a) a község pecsétjén  

b) Gömörfalva községben a tiszteletbeli polgárság, díj és elismerés 

adományozásáról szóló okleveleken  

c) az épületeken, ahol Gömörfalva községi hivatalának székhelye található  

d) a község kataszteri területének kijelölésekor  

e) a község szerveinek tárgyalótermeiben  



f) a község képviselőinek és a község dolgozóinak igazolványain  

g) a községi tűzvédelmi felügyelet járműveinek megjelölésére  

h) a községi hivatal és a polgármester levélpapírján  

   

                                                                                                                                                                                                                    

5) A község címerével történő helyes bánásmódért és annak védelméért az a természetes 

vagy jogi személy felel, amelyik használta vagy használja azt. Mindenki köteles elviselni a 

felszólítást a nem jogosultan vagy a helytelenül használt címer eltávolítására.   

36§  

Gömörfalva község zászlaja  

   

1) Gömörfalva község zászlaját hét hosszanti irányú sáv alkotja – sárga, piros, zöld, fehér 

, és három csücsökkel végződik.   

2) Gömörfalva község zászlajának részletes és érvényes ábrázolása az ezen 

alapszabályzat 1. sz. mellékletét képezi.  

3) Gömörfalva község zászlaját a polgármester és a községi képviselő-testület használja 

községi, esetlegesen állami jellegű ünnepélyes és hivatalos alkalmak során, és ezt a 

zászló kifüggesztésével az épületeken, amelyben üléseznek, esetlegesen a termekben, 

ahol a ünnepi gyülekezet zajlik.  

A felhívást a zászló használatára a polgármester adja meg, aki egyidejűleg 

meghatározza a díszítés módját és időtartamát.   

   

4) A község zászlaja használható nyilvános menet során és a helyiségek és termek alkalmi 

díszítése során is, amelyek a nyilvánosság számára hozzáférhetőek.   

5) Ha díszítésnél a Szlovák Köztársaság Állami Zászlaját és a községi zászlót együttesen 

használják, egymás mellett vannak elhelyezve egyforma magasságban, miközben az 

állami zászló elölnézetből a bal oldalon helyezkedik el /a 63/1993 sz. tv. a Szlovák 

Köztársaság állami szimbólumairól és azok használatáról 8 § 5. bek. alapján/  

6) A község zászlajának felvonása alapvetően a zászlórúdra történik. A zászló felvonása 

és levonása lassan és méltósággal történik, levonáskor nem szabad a földet érintenie.   

7) A zászló használatakor és kifüggesztésekor be kell tartani a következő szabályokat:  

a) a zászló nem használható károsodott vagy beszennyezett állapotban, és tilos 

csokorba kötni.   

b) a zászlón nem lehet semmilyen szöveg, ábra, kép vagy jelvény, csokor, 

gyászfátyol, vagy hasonló.   



8) A község zászlajával történő helyes bánásmódért és annak védelméért az a természetes 

vagy jogi személy felel, aki azt használta vagy használja.  

37§  

Gömörfalva község pecsétje  

   

1) Gömörfalva község pecsétjét Gömörfalva község címere alkotja másolattal „Gömörfalva 

község”.   

2) A község címere ünnepi alkalmakkor használatos - állampolgárság felvételekor, jelentős 

oklevelek pecsételésekor, és has.   

3) A pecsétet a polgármester őrzi meg.  

TISZTELETBELI POLGÁRSÁG, DÍJAK ÉS JUTALMAK  

38§  

Bevezető rendelkezések  

  

1)      A községi képviselő-testület a következő nyilvános elismeréseket és dicséreteket 

adományozhat:  

a) Gömörfalva község tiszteletbeli polgársága  

b) Gömörfalva község díja  

c) Gömörfalva község polgármesterének a díja  

d) jutalmak  

39§  

Gömörfalva község tiszteletbeli polgársága  

   

1) A község képviselő-testülete tiszteletbeli polgárságot adományozhat azoknak a 

személyeknek, akik jelentős módon sokat tettek a község fejlődéséért és gyarapításáért, 

érdekeinek védelméért és jó nevének terjesztéséért a világban, vagy akik az emberi 

tudást kiváló alkotómunkájukkal gyarapították.  

2) A tiszteletbeli polgárság adományozásáról a községi képviselő-testület dönt rendszerint 

a polgármester javaslatára, ha a képviselők 4/7 úgy dönt.   

3) A tiszteletbeli polgárság adományozásáról oklevelet adnak ki, amelyet a polgármester 

ír alá. Kétnyelvű oklevelet is ki lehet állítani oly módon, hogy a második példány a tisztelt 

személy anyanyelvén van megírva  



4) Az oklevél átadására a tisztelt személy számára rendszerint a községi képviselőtestület 

rendkívüli ülésén kerül sor. A tisztelt polgárt ezen a különös eseményen, vagy a 

községben történő első látogatása során beírják Gömörfalva község krónikájába.  

5) A tiszteletbeli polgárság adományozásával kapcsolatos részleteket a községi képviselő-

testület önkormányzati rendelettel szabályozhatja.   

40§ Gömörfalva 

község díja  

    1)      Gömörfalva község díját adományozzák a:  

- kiemelkedő alkotó teljesítményért és a jelentős eredményekért a tudományos, 

műszaki, művészeti publicisztikai és közhasznú tevékenységért   

- személyek teljesítményéért, akik jelentős módon hozzájárultak a község 

gazdasági és kulturális fejlődéséhez, annak terjesztéséhez itthon és külföldön 

is.  

- személyek teljesítményéért az emberi életek és a község vagyonának és 

lakosságának megmentésekor  

   

2) A díj adományozására a javaslatot a községi képviselő-testület számára előterjeszthetik 

a képviselők, polgármester, esetlegesen a község lakosai is. A javaslatokat rendesen 

indokolni kell.    

3) Gömörfalva község díját egy címerrel ellátott oklevél és pénzjutalom képezi. A község 

díjához jár egy adományozásról szóló igazolás /igazolvány/, amelyben fel van tüntetve 

a név cím, a díjazott születési száma, az adományozás dátuma, a község pecsétje és a 

polgármester aláírása.  

4) Gömörfalva község díját a díjazottnak ünnepélyesen adja át Gömörfalva község 

polgármestere.   

5) Gömörfalva község díja ismételten adományozható ugyan annak a személynek, 

leghamarabb viszont csak két év elteltével.   

6) Kivételesen adományozhatják a díjat halál után is – in memoriam.   

Ilyen esetben a díj a tisztelt személy családjának lesz átadva.   

  

  

41§  

Gömörfalva község polgármesterének a díja  

1) A község polgármesterének a díját a község polgármestere adományozza – a község 

polgárának a sikeres és dicséretes tevékenységért a község haszna érdekében.  



2) A község polgármesterének díját anyagi ajándék képezi, olyan értékben, amelyet 

minden évben megszavaz a községi képviselő-testület.   

  

42§    

         Jutalmak  

1) A községi képviselő-testület rendszerint a polgármester javaslatára a község eszközeiből 

anyagi ajándékokat és jutalmakat adományozhat, és ezt főleg a képviselőknek, és a 

község más lakosainak, esetlegesen más személyeknek a község önkormányzatában 
való aktív munkájukért és a község fejlesztésében való jelentős részükért.   

43§  

Gömörfalva község krónikája  

   

1) Gömörfalva község krónikája hivatalos nyelven van vezetve.  

2) A krónikába a feljegyzések negyedévente történnek. A feljegyzések időrendben jegyzik 

le a tényeket a község társadalmi és gazdasági életéből. Hiteles képet nyújtanak a 

községben történt eseményekről, és az emberekről, akik hozzájárultak a helyi 

társadalom életének hasznához.   

3) A feljegyzések krónikában való feldolgozásával a községi krónikás van megbízva, akit a 

polgármester nevez ki és vált le.   

4) A krónikába való feljegyzések szövegét a községi tanács hagyja jóvá.   

   

HETEDIK RÉSZ  

SEGÍTSÉG A RENDKÍVÜLI ESETEKBEN  

44§  

Segítség a lakosság számára rendkívüli esetekben  

1) A község köteles a lakosságnak azonnali segítséget nyújtani természeti katasztrófa, 

baleset, vagy más, hasonló eset által okozott hirtelen szükség esetén, főleg fedelet 

biztosítani a feje felé, élelmet vagy más elkerülhetetlen anyagi segítséget nyújtani.  

2) A község megszervezi, irányítja és véghezviszi az alap munkákat helyi kiterjedésű árvíz 

idején. Elkerülhetetlen szükség esetén a természetes és a jogi személyektől megköveteli 

az általános kötelességeik teljesítését az árvíz elleni védelemben.   

3) A község bebiztosítja a kiürítést, átmeneti elszállásolást és a kiürített lakosság étkezését, 

a vagyonának védelmét lehetőség szerint, és kidolgozza a mentési munkálatok terveit. 

4) A köség köteles segíteni a megsemmisítésnél és a természeti katasztrófák és a balesetek 



Következményeinek eltávolításánál, a községi tűzvédelmi felügyelet révén, 

együttműködve a többi jogi és természeti személyekkel és állami szervezetekkel. 

 

45§ 

A község segítsége rendkívüli eseményekben 

 

1) A polgármester jogi vagy a természetes személyt személyes vagy anyagi segítség 

nyújtására kötelezheti a természeti katasztrófák következményei eltávolítása során 

vagy más rendkívüli esemény során, ha külön törvény nem rendelkezik másként. 

 

2) A jogi a természetes személynek, aki személyes vagy anyagi segítséget nyújtott, 

joga van a ráfordított kiadások visszatérítésére. Ezt a jogát a kiadások 

megállapításától számított 3 hónapig érvényesítheti, legkésőbb a keletkezésüktől 

számított 2 évig, vagy ez a joga megszűnik.  

 

 

NYOLCADIK RÉSZ 

Közös és zárórendelkezések 

 

 

1) Gömörfalva község alapszabályzata a község alap jogi normája. A község összes 

önkormányzati rendelete, a községi szervek határozatai és a község más előírásai 

összhangban kell hogy legyenek ezzel az alapszabályzattal.  

 

2) Ezen alapszabályzat változásait és kiegészítéseit a községi képviselőtestület hagyja 

jóvá az összes képviselő 3/5 többségével. 

 

3) Gömörfalva község alapszabályzata a községi képviselőtestület által lett jóváhagyva 

 

2018.06.25 

 

4) Gömörfalva község alapszabályzata 2018.07.10 lépett érvénybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Lévai Monika 

          Község polgármestere 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Melléklet 1. sz. 

A község címere 

 

 

 
 

 

 

 

Melléklet 2.sz. 

A község zászlója 

 

 

 
 

 

Melléklet 3.sz. 

A község pecsétje 

   

  

  

   

  

  


