
Szigctbecse Község Önkormányzat KépviseIő-testÍiletónek
612014. (x|. |2.xinkormányzati rcndelete
a szcrvezcti és Műktidési Szabólyzatáról

Szigetbecse Község Önkom1ányzat Képviselő-testülcte az Alaptörvény 32' cikk (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 201l. évi CLXXXIX. törvény 143. $ (4) bekezdés a) pontjának felhatalmaása alapján a
kővetkezőket lendeli el:

L fejezet

ÁItalános rcnde|k€zések

r.$

A képviselő-testület és szervei számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20l1.
évi CLXXXX' törvénybcn (a továbbial<ban: Mötv.) és más jogszabályokban meghatrírozott
feladat_ és hatásköri, szervezcti és működési előíIásokat a szeryezeti és Múködési
Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

2.$

(1) Áz önkományzat hivatalos megnevezése: szigetbecsc Község Önkormányzat (a
továbbiakban: önkoÍmányzat)

(2) Az önkoÍmányzat székhelye: 2321 szigctbecse, Petőíi S. u' 34'
(3) Az önkormányzat önálló jogi személy.
(4) Az önkolmányzat i]letékességi területe: szigetbecse község közigazgatási területe'

beleértve a bel. és külteúleteket.
(5) A közös önkormá[yAti hivatal hivatalos

elnevezései szigc(becsci Közös Önkormányzati
Hivatal
(a továbbiakban: közös önkormáüyzati
hivatal)

(6) A közös önkományzati hivatal székhelye: 2321 szigetbccsc' Petófi S. u. 34'
(7) A képviselő-teslület a közös önkormányzati hivatal szervezeti tagozódását, feladatait és

működésének szabályait határozattal állapítja meg.
(8) Azönkományzathonlapjánakcíme: rr'*'tv.szigctbecsc.hü

3.S

Az önkormányzat jclképei: a cíÍíLeÍ, a zászló és a pecsét. Az önkonnányzat a jelkópek
lMsználatát önálló önkormiínyzati Íendeletb en szabáIy ozza.

4.$

(l) Az önkormányzat lapja a Szigetbecsci Krónika, amely 1999. IIl. negyedévtől, kóthavonta
jelenik meg.

(2) Az önkormányzat lapját a képviselő-testület tagjai, a lakosság' a bizottságok nem
képviselő tagjai, és az önkormányzati intézmények tórítésmentesen kapják.

(3) Az önkormányzat lapja tanalmazza a képviselő{estület főbb döntéseit, amely a lakosság
széles kölét érinti és minden fontos községi eseményt.

(4) Az önkormányzat lapját évfolyamonkénr le kell fiizni és öt évenként be kcll köttetni.



(5) Az öÍ]l(ormányzati lap te{esztését' hildetési díjának meghatározását önálló
önkormányzati rendelet szabály ozza,

II. fejezet

Az önkormányzat íeladat-' és hatásköfei

s.s

(l) A helyi közügyek, valamint a helyben biaosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkoÍmlínyzati feladatokat az Mötv' l 3 . $_a, valamint más töÍvény határoz meg.

(2) Az öÍ|koÍmányzal' helyi közügy önálló megoldását akkor vállalja, ha az nem veszélyezteti
a kötelező feladatok ellátását és az ö[ként vállalt feladatok ellátásához szükséges anyagi-,
személyi- és technikai feltételek biáosítottak.

(3) Az ellátott feladatok szakfeladat sze nti besorolását a rendelet ] ' Ihelléklele tafta]'mazz&.
(4) Az önkormányzat által ellátott közszolgákatások, valamint az önként vállalt (többlet)

feladatok tárgyában _ a lakosság igényei és az anyagi lehetőségek alapján - a
gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben. az éves költségvetésben íedezet
biztosításával egyidejüleg _ kell áIIást foglalnia a képviselő{estületnek.

(5) A képviselő-testület tevékenységének és a település fejlesáésének irán;vonalát, valamint
a kiemelt célokat az önkormányzat gazdasági ciklusprogÍamja tatÍalÍnaza. A gazdasági
ciklusprogramot a polgármester, az alakuló ülést követő hat hónapon belül terjesái a
képviselő_testület elé' A program végrehajtását az éves költségvetési rendelet
taí,almazza.

ó.$

(1) A képviselő_testület kiárólagos hatáskörébe taÍozó feladat_ és hatásköröket az Mötv' 42'
s-a határozza meg.

(2) A képviselő_testület a polgálmesterre, ajegyzőre' a bizottságaila és t&sulásaira hatáskört
ruhááat át és aá visszavonhatj4 az átruházott hatáskör gyako[lójának utasításokat adhat,
azt beszíÍnoltathatja'
Az átÍuházott hatriskörben eljfuó szeNének, ijnkormányzati hatósági ügyben hozott
határozata ellen jogorvoslattal a képviselő-testülethez lehet fordulni.

(3) A képviselő-testület átruházott hatásköÍeit a 2. melléklet taialmazza.

III' íejezet

A képviseló-testüIet és szcrvei

Ó nkor nó nyz a t i képv i sel ők
7.S

(1) Az önkormányzat képviselő-testületének tagiai a polgármester és a 6 települési
önkományzati képviselő, akik névsorát az I' Í1qgelék taÍÍalmazza.

(2) A képviselő az Mötv-ben Íögzítettjogok és kötelezettségek mellett köteles
a) tevékenyen résá venni a képviselő-testulet munkájában,
b) köteles előzetesen írásban, vagy szóban _ az ülést megelózően legalább egy nappal

korábban - bejelenteni, ha a képviselő-testiilet vagy a bizottság ülésén, a
megjelenésben terveáetően akadályoztatva van,

c) olyan magatanást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéIeti tevékenységre, a válasxók
bizalmára,

d) kapcsolatot tartani a település polgáraival, illetve a kült'nböző önszervezódő lakossági
közösségekkel' helyi civil szervezetekkel.



Bizottstigok
8.S

(1) A képviselő-testület egyes önkományzati feladatok ellátására a következő álandó
bizottságokat hozza létre:
a) Ügyrendi_ és Közbiáonsági Bizottságot 3 taggal,
b) Pénzügyi-' Műszaki és Fejlesáési Bizottságot 3 taggal,
c) oktatási-, Művelődési_, Egészségügyi és Szociális Bizottságot 5 taggal,
d) sport_' I!úsági-' Konyezetvédelmi és Üdülőhelyi Bizottságot 3 taggal'

(2) A tagokat és a bizottság elnökét a képviselő_testület válasája meg' A tagok névsorát a 1l
Íü gge l é k tarÍalrnazza,

(J) A bizonságol annak elnöke képr iseli'
(4) A képviseló-testület az egyes bizottságok által ellátandó feladatokat a J. ntelléklet szerint

hatáÍozza meg.
(5) A bizottságok feladata elsősorban a képüselő-testület munkájának elősegitése. A

döntéselőkészítő feladata körében a bizottságok jogosultak:
a) blírmely ügyet a képviselő_testiileti ülés elé terjeszteni,
b) az indítványokat a képviselő-testületi ülés előtt megtárgyalni és ezt követően a

képviseló-testület elé terjesáeni,
c) felkémi a polgármestelt adott témakörök megvizsgáIásfua és előkészítésére,
d) külső szakembereket a bizottság munkájába bevonni'

(6) A napirend tárgya sze nt illeték€s bizottság állásfoglalásának ismeneÉsével kell a
képviselő_testület elé teiesáeni a lendeletek elfogadásával, - módosításával' - hatályon
kívül helyezésével kapcsolatos előterjesáéseket.

Á polqá/hrestef , dz alpolglirmesler
e.$

A polgármestel a megbízatását főállásban látja el. A polgármester foglalkoáatási viszonyával
kapcsolatos szabályokat, valamint az összeféÍhetetleÍségre vonatkozó rendelkezéseket az
Mötv., továbbá a köáisáviselőke vonatkozó helyi rendelet határozúk meg'

10. s

(1) A polgámesteÍ feladatai az Mötv. 67. $-a alapján:
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében iÍányítja a kózös

önkományzati hivatalt;
b) a jegyz' javaslatainak figyelembevételével meghaÍa)rozza a közös önkormányzati

hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a diintések
előkészítésében és végrehajtásában;

c) dönt a jogszabáy által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
hatáskörökben, egyes hatásköÍeinek gyakollását átruházhatja az alpolgiíÍmesteÍre, a
jegyzóre, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjérc;

d) a jegyú javaslatára előterjesáést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeti tagozodásiínak, létsámlának, munkalendjének, valamint ügyfélfogadási
rendjének meghatározásáIa;

e) a hanísköIébe taltozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati alkalmazottak

tekintetében;
g) gyakololja az egyéb munkláltatói jogokat az alpolgiámester és az önkormiinyzati

intéanényvezetők tekintetében.
(2) A polgámesteI az ( 1) bekezdésben meghatfuozott feladatai ellátása solán

a) képviseli az önkormányzatot,



b) szervezi_, és bizlosítja a demokatikus helyi hata|omgyakoÍIás' a közakarat
érvényesülését'

c) segíti a képvisclők nunldját,
d) gondoskodik a testület múködésének nyilvánosságáról,
e) gondoskodik a helyi fórumok szervezéséről,
Í) támogaÜa a lakosság önszerveződő közösségeit, a helyi civil szervezeteket,
g) kapcsolatot tart a felsőbb szintű szervekkel, az országgÉlési képviselőkkel, rnás

telepüIés önkormányzalával, a helyi pártok és társadalmi szervezetek. egyestiletck,
civil szerveződések vezctőivel, a történelmi egyházak vezetőivel.

(3) A polgármesteÍ az Mötv. 68. $ (2) bekezdése alapján a képvisclő-testüIet
határozatképtelensége yagy a hatátozathozatal hiánya miatt döntést hozhat azMőtv,42.
s-ába nem taÍtozó minden ügyben, ha azt törvény nem tiltja'

(4) A polgámester az Mölv. ó8. $ (3) bekezdése alapján két testületi ülés közötti időszakban
döntést hoáat az Mötv. 42. s-ába nem taÍtozó halasábatatlan önkormányzati ügyben' ha
aá törvény nem tiltja.

(5) A polgármestel fele(t az egyéb munkáltatói jogokat az Ügyrendi és Közbiaonsági
Bizottság gyakorolja'

(ó) A polgámester ügyfélfogadási ideje: hétfő 14'00 _ 18'00 óra.

11. S

(1) A képvisclő{estület tagjai közül egy fii társadalmi megbizatású alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgámester feladatait és munkarendjét a polgfumester haÍátozzaÍne}.
(3) A polgármester távolléte vagy tartós akadályoáatása esetén az a]polgármestel teljes

jogkörrel helyettesíti a polgáÍmestert.
(4) Az alpolgármester ügyféIfogadási ideje: nem taí ügyfélfogadást.

A je Wő, az aljegyző
12. S

(l) A közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok polgámesterei (a
továbbiakban: polgármesterek) pállyáLzAt alapj^n _ a közszolgálati tisáviselőklől szóló
20l l. évi cxclx. törvény alapján _ határozatlan időre nevezik ki a jegyzót.

(2) A :egyző vezeti a közös önkolmányzati hivatalt és ellátja az Mötv. 81. s (3)
bekezdésben meghatrífozott feladatokat:
a) dönt ajogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben|
b) gyakorolja a munkáItatói jogokat a közös önkoÍmányzati hivatal köztisaviselói és

munkavállalói tekintetében' továbbá gyakololja az egyéb munkáltatói jogokat az
a|jegyzó tekintetében;

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
d) tanácskozásijoggal lészt vesz a képviselő_testület, a képviselő_testtilet

bizottságainak ülésén;
e) jelzi a képviselő{estületnek, a képviselő-testület szervének és a polgiime sternek'

ha a döntésük, míiködésük jogszabálysértő;
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
g) döntésre előkészíti a polgiárrnester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgáÍmester ad át;
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkományzati hatósági ügyekben;
j) a hatáskörébe taÍtozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.



13. $

(l) A polgármestcrek a jegyző javaslatáÍa _ a jegyzőre vonatkozó szabályok sze nt -
aljegyzőt neveznek ki a jegyző helyettesítésére és ajegyző által meghatifuozott feladatok
€llátására.

(2) Ajegyzőt _ távolléte esetén teljesjogköüel az aljegyző helyettcsíti.
(3) A jegyzői és aljegyzői tisáség egyidejú betöltetlensége, illetve taÍós

akadályoáatásuk esetéIe - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatok
ellátásának módjáról a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat
polgámestere dönt a polgáÍmesterek egyetértésével.

A Közós ofikományzati Hiyatal
14. $.

A Közös Önkormányzati Hivatal beIső szervezeti egységeinek általános és részletes fcladatait
a szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és Működési szabályzata
tarÍalÍÍazza'

Tálsulások
rs. s

(l) Az önkormfuyzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerilbb
megoldása éÍdekében tfusulásokban vesz lészt.

(2) A társulás céIja és rendeltetése:
a) táIsult településsel vagy településekkel együtt közös intézmény fenntaltása,
b) tervek, fejlesáési koncepciók, programok egyeáetése, közös megvalósítása,
c) a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek

összehangolása,
d) a lakosság szélesebb körének a közügyekbe való bevonása,
e) a kőzös érdekképviselet, közös fellépés meghat.iLrozott közös ádekű fcladatok

ellátásfua.
(3) A képviselő-ÍesÍület a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja a válasáópolgárok olyan

öntevékeny táÍsulásait is' amelyek céIjuk és rendeltetésük szerint a helyi önkolmányzati
feIadatok, közügyek megoldására irányulnak.

IV. fejezet

Áz őnkormányzat és a ncmzetiségi önkormányzat kapcsolata

16. S

A képviselő-testület és szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzat közötti rendszercs
kapcsolat biáosítása érdekében a nemzetiségi önkolmányzat elnöke tanácskozási joggal
résa vehet a képviselő-testület ülésein.
A nemzetiségi önkoÍmányzattal történő együttműködés kereteit külön megállapodás
Íögzíti, melyet a képviselő_testület határozattal fogad el.
Az Együttműkt'dési Megállapodást az ]II' Íigge lék lzrtd'rnazzA.

V. fejezet

A képviselő-testület és a bizottságok működóse

I]lések asszehíuisa

5

(l)

(2)

(3)



17. S

(l) A képviselő testület évente legalább 6 alkalommal taÍt rendes Íilést' valamint szüksóg
esetén rendkívüli ülést tart.

(2) A képviseló_testület az ülését székhelyén, a közös önkolmányzati hivatal üléstetmében
taíja, azonban esetenkéÍt _ a napilend jellegéből adódóan - az más helyszínre is
összehívható'

(3) Az üléseket a polgfumestef. annak távollétében az alpolgiímester hívja össze és vezcli.
Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal
meghívottaknak olyal időpontban kell megkűldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 5

nappal korábban megkapják' A meghívó kiküIdése töíéílret személyescn,
levélszekrénybe dobva, vagy e-mailen.

(4) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén, illetőIeg
taíós akadályoíatásuk esetén a képviselő_testület ülését az Ügyrendi- és Közbiztonsági
Bizottság elnöke hívja összc és vezeti.

(5) sürgős, halasáást nem túrő esetekben a képviselő-testület azonnal összehí\,ható telefonon
szóban' vagy szöveges üzenettel. Ez esetben lészükre az ülés kezdete előtt kell átadni a
meghívót és a mellékleteit'

(6) A hatáIozatképtelenség esetén a testületi ülést 15 napon belül ismételtcn össze kell hívDi.
A megismételt testületi ülés napirendjébe új pontok is fclvehetők. Anrennyiben a
megismételt testületi ülés is határozatképtelen, a napirendi pontokat a következö soros
testületi ülésen, annak napirendi pontjaival együtt kell megtárgyalni'

(7) A képviselő-testület zárt ülésére meg kell hívni az érintettet, továbbá, ha
a) fegyelmi büntetés kiszabásáról-,
b) összeférhetetlenség kimondásáról-,
c) méltatlanság kimondásáról szól az előterjesáés, továbbá ha
d) a zárt ülés tartását az érintett kérte'

Nyil|áhosstig
18. S

(l) A képviselő{estület-, valamint a bizottságok ülései nyilvránosak.
(2) Az ülések időpontjáróI, helyéról és napirendjéről a jegyző köteles a lakosságot

tájékoáatni a meghívónak a hirdetőtábláÍa történő kifuggesztésével, illetve az
iinkormányzat honlapján való közzétételével annak kiküldése napján, illetve az üIés
összehivásának napján'

(3) A képviselő_testület_' valamint a bizottságainak üléseire a község önszerveződő
közösségeinek, helyi civil szervezeteinek képviselőjét a tevékenységi köÍüket érintő
napir€üd tárgyalásiíhoz esetileg, tanácskozási joggal kell meghívni. Az önszerveződő
közösségekől, helyi civil szervezetekól a közös önkormányzati hivatal _ a bemutatott
alapító okilatuk és múködési célkitűzéseik alapján _ tájékoztatja a lakosságot az
önkoÍmányzat honlapján történő közzététellel.

(4) Az önkormányzati fenntaÍtású intézmények vezetőit a tevékenységüket érintő napilendek
képviselő-t9stü1eti_, és bizottsági tfugyalásához - tanácskozási joggal _ meg kell hívni.

(5) A kü|önbözó szakmai kamariíkat a tevékenységi körüket érintö előterjesztésekről - annak
megküIdésével _ előzetesen tájékoáatni kell'

(6) A lakossággal való élő és szorosabb kapcsolattartást szolgálja az önkományzattal
összeffiggő híIeknek
a) az önkormányzat honlapj.in történő közzététele, valamint
b) a Szigetbecsei Klónikában való megielentetése.

A Képv is e lő-r e st ül e Í l:il é s é ne k me ket e
19. $
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(1) A képviselő-testületi ülés menete:
a) A levezető elnök az ülés megnyitását követően megállapitja a meg;elentek létsámát,

az ülés hatáÍozatképességét.
b) Javaslatot tesz ajegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyv hitelesítői személyére.
c) Javaslatot tesz a megvitatásra kerülő napirendekre, a meghívó kiküldése után érkezett

siLgősségi inditvrínyok tárgyalására és a tárgyalás sorrendjére.
d) A képviselö-testüIet ' nyílt szavazással az egyik kéz magasba emelésével _ dönt az

ülés napirendi pontjainak elfogadásáról'
e) A levezetó elnök napirendi ponÍonként külön-küldn megnyitja, vezeti, lezárja és

összefoglalja a vitát.
Í) Elsőként a napirend előadóját illeti meg a szó, aki az előterjesáett írásos anyaghoz

szóbeli kiegészítést tehet.
g) A levezető elnök _ előterjesztctt döntésenként _ szavazásra bocsájtja a hatriíozati

javaslatokat, rendeleteket.
h) A szavazás az egyik kéz magasba tartásával manuálisan történik.
i) Az elnök kihirdeti a szavaás ere dményét és az elfogadott határozatokat'
j)Az elnök a napirendi pontok megtfugyalását követően tájékoáatást ad a legutóbbi

testületi ü]és óta eltelt időben bekövetkezett eseményekől, maid berekesái az ülést'
(2) A levezető elnökjogai és kötelességei az ülés során:

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességct, határozatképtelenség esetén
az ülést berekesái,

b) biaosítja a képviselők int€Ipellációs, kéIdezésijogát' ehhez megadja a szót,
c) az ülésen tanácskozási joggal nem rendelkező résávevőnek megadja a szót, ha a

képviselő_testület nyílt szavazissal, egyszerű szótöbbséggel eájóváhagyja,
d) tárgyalási szünetet lendel el a tanácskozás folyamatát akadályozó ktjrülmény

felmerlilésekor'
e) az ülést meghatározott időre megszakítja vagy berekesái,
f) megtagadja a szót a további' hozzászólást kéIőtől' amennyiben a már feltett kérdésére

adott válasá a képviselő_testület nyílt szavaással, egyszeni szótöbbséggel elfogadja,
g) indítványozhatja a Írírgyalt napilend keretében a vita leáúsát a vita 30. pelcétől, enől

a képviselő-testület nyílt szavaaíssal, egyszerú szótöbbséggel dönt,
h) figyelmeáeti azt a hozzÁszó|ót, akinek a tanácskozáshoz nem illő. másokat sértő a

fogalmazása,
i) rendreut asítja azt' aki a képviselő-testülethez méltatlan magataftást tanúsít,
j) fig yelmeáeti aá a hallgatóságban megjelent állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét

magataÍtásával zavarja' ismételt rendzavarása esetén a telem elhagyására is
kötelezheti. Kivételes esetben rendőri intézkedést kezdeményezhet a rendzavalás
megszüntetése érdekében, melyről a képviselő-testület nyílt szavaással, egyszcrű
szótöbbséggel dönt'

(3) A tájékoáató napirendek felett nem lehet vitát nyitni' Azokat a napirendeket, amelyek
táIgyalása elmaradt, fel kell venni a soron kóvetkező ülés napirendjébe. A napircnd
el<íadója a szavazás megkezdése előtt bármikor .javasolhatja a téma napirendlől töÍténő
levételét, ajavaslatól a képviselő_testület vita nélkül, egyszerti szótöbbséggel hatáIoz.

(4) A napirend tárgyalása során és a szavazás előtt a jegyzőnek _ távolléte esetében az
aljegyzőnek _ szót kell adni, amennyiben brírmely javaslat, vagy indítvány tekintetében
törvényességet érintő észrevételt kíván tenni'

(5) A hozzászólások időbeni korlátozására bármely képviselő javaslatot tehet, illetve
javasolhatja a vita lezárását' Erről a képviselő_testület vita néIkül, egyszerú szótöbbséggel
haÍiÚoz.

(6) A képviselő{estület elhatáÍozhaÜa, hogy a kiemelten fontos ügyeket két fordulóban -
előbb az elveket, majd a konkrét dónléstervezetet _ tárgyalja meg.



(7) Amennyiben a képviseló az Mötv.49. $-a szerinti személyes érintettségét nem jelenti be,
és a képviselő-testület így nem határoz a döntésböl való kizárásáról, és eá a testületi ülést
követő 60 napon belül bárki írrisban jelzi' akkor a döntést ismételten a testület elé kell
teÍjeszteni megerősítésre, vagy elvetésre.

EIőterjesztés
20. s

(l) Előterjesáésnek minősül:
a) a határozati javaslat,
b) a rendelettervezet,
c) a beszámoló,
d) a tájékoáató.

(2) Az előterjesáés megtételére jogosultak:
a) a képviselő{estület bizottságai,
b) a polgármester,
c) a képviselö-testületi tag'
d) aiegyző,
e) az önkormányzati fenntartású intézmény vezetője.

(3) A képviselö-testüleÍi ülésre az előterjesaés általában írásban, kivételesen szóban kerül
benÉjtfura. A határozati javaslatot akkor is íÍásban kell benyújtani, ha az előte{esztésrc
szóban kerül sor' Halasáhatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt
előterjesztésnek és hatfuozati javaslatnak az ü]ésen tölténő kiosáását'

(4) A siiÍgósségi indítvány előterjesztésére a képviselő-testületi bizottság e|ni'kei, a
polgármester, a képviselrík és a jegyző jogosult. siirgősségi indítványrak minősiil minden
olyan indítvány, mely a meghívóban nem szerepel! vagy az ülés előtt az illetékes
bizottság indítvlíny hiányában nem tárgyalja'

(5) Az előterjesÍésnek taíalmaznia kell:
a) a tiírgy pontos meghatátozását,
b) az előterjesáő nevét,
c) az előkészítésben résávevők megnevezését,
d) az adott lárgykönel kapcsolatos hatályosjogszabályok pontos ismeÍtetését,
e) utalást azoka a dokumentumoka, döntéseke, szabályzatokra, melyek az adott

előteÚesáéshez kapcsolódnak,
Í) a koiábban hozott kapcsolódó döntéseket _ amemyiben a képviselő-testület által már

tlárgyalt tárgyköIben készül előtedesáés,
g) egyértelmúen megfogalmazott hat&ozati javaslatot,
h) a hozandó döntés indokainak ismertetését'

(6) A lakosság széles körét érintó kérdésekben _ ha az előterjeszésre legalább 3 hónap
rendelkezésre áll _ hatásvizsgálatot kell készíteni a döntések vfuható következményeilől,
amit az €lőterjesáésben be kell mutatni, be kell szímolni a ki'zzétett rendelettervezeteke
érkezett lakossági jelzésekől és egyéb szervek véleményéről'

Döltléshozalal
21. $

(1) Minősített többség _ a megválasáott települési kepviselők több mint felének szavazata
szükséges az Mötv' 50' s-ában meghatározott esetekben, továbbá:
a) a képviselő-testület munka- és gazdasági programjának elfogadásrihoz,
b) a községrendezési terv elfogadásához,
c) alapítvíny létrehoásához, hitelfelvételhez'
d) kitüntetéshez,
e) helyi Épszavazís kiírásához'



f) amit az önkományzat rcndeletében minósített többségű elfogadáshoz köt'
(2) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv' 46. $ (2) bekezdésében foglalt

ügyekben. A titkos szavazást bármely képviselő kezdeményezheti' a kezdeményezéslől a
képviselő-testület egyszed szótöbbséggel dönt. A titkos szavazás szavazófiilkében, uma
igénybevételével töíénik' a szayazás szárÍlszeÍi eredményét és a döntést határozat
formájában a testületi üléslől készült jegyzőkönyy taÍÍat'lna?za.

(3) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha aá a törvény előírja, vagy a képviselő-tcstiilet
tagjainak több mint fele azt inditványozza. Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást
tartani nem lehet.

(4) A név szerinti szavazás sollín az elnök felolvassa a képviselő-testiilet tagiainak nevét, és a
jelenlévő tagok _ a nevük felolvasását követően _ ,,igen''-nel' vagy 

'.nem''_mel' vagy

',taltózkodom''_mal 
szavazÍ\ak' A külön hite]esített névsort a jegyzőkönyvhöz kell

csatolni.
(5) Amennyiben az Mötv. szelint az éinteÍÍ hozzájárulása szükséges a nyílt testüIeti ülés

tartásához _ a testületi ülés kezdetéig _ az éíintettet írásban nyilatkoáatni kell, hogy
beleegyezik-e a napirend nyílt ülésen való tfugyalásába.

22, S

(1) A bizottságok üléseiket a képviselő-testület üléseihez igazodóan szükség sze nt taltják'
A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti.

(2) A bizottsági ülést össze kell hívni:
a) a kép\ iseló-teslület dönlése alapján.
b) a polgármestel indÍtványára,
c) legalább 2 bizottsági tag kezdeményezésére.

(3) Bármely képviselő javaslatot tehet valamely _ a bizottság feladatktjrébe tartozó _ ügy
megtárgyalásáa' A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé
terjesái, mel}Íe köteles meghívni az indítványozó képviselőt'

(4) A bizottság azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben a^ az Mölv. kötelezővé
teszi, illetve, ha ana lehetőséget biztosít, és az éIintett eá kéri' DöntéseírőI azonban csak
a bizottság elnöke adhat tájékoáatást.

Jeglzőkönyv
23. $

(l) A képviselő_testület üléséIől3 2 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni. Ebből:
a) az első példán}Í ajegyző kezeli, melyet évente be kell köttetni,
b) a második példríny a munkapéldrány, mely a közös önkormányzati hivatal irattáÍába

heIyezendó
c) valamint 15 napon belül elektlonikus úton meg keII küldeni a Pest Megyei

Kormányhivatal részére,
(2) a Ajegyzőkönyv az Mötv. 52' $ (l) bekezdésében foglaltakon kívül taíalmazza:

a) a távolmaladt képviselők nevét,
b) az ülésre esetlegesen késve érkezők nevét és az éIkezésük időpontját'
c) a polgármeste[ esetleges intézkedéseit,
d) a hitelesítő aláíIásokat.

(3) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell:
a) a meghívót,
b) a kiküldött_' és kiosáott anyagokat (elóterjesztéseket' besámolókat, tájékoztatókat),
c) ajelenléti ívet,
d) a névszelinti szavazís jegyzékét,
e) a 20. $ (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot'
D a kihirdetett rcndeletet.



24. S

(1) A bizottság üléséÍől 2 példányban készül jegyzőkönyv'
rövid ismeíetését. a hozott döntést tartalmazza'

(2) A bizottsági jegyzőkönyvet a 23. s (1) bekezdés a)
továbbítani.

amely az elhangzott felszólalások

- c) pontjai szerint kell kezelni,

VL fejezet

A képvis€ló-testület döntései

2s. s

(1) A képviselő-testület normatív határozatait külön-külön évente eg)4ől kezdődő folyamatos
arab sorsámokkal kell ellátni.
(2) A hatfuozat megielöIése tartalmazza a haÍátozat sorszámát az elfogadásának dátumával,

valamint a határozat megielölést a következők szerint;
,, 1 /2 0 ] 3. QI I. 3 0') képl,iselő-k stüle ti ha t.irczal''

(3) A határozatnak a megjelölésén kívül tartalmaznia kell:
a) a képviselő-testület döntését,
b) a szükséges intézkedéseket,
c) a végrehajtásért felelős megnevezését,
d) a végrehajtás határidejét.

(4) A testüle1i határozatokól a jegyző betűIendes és időrendes nyilvántartást vezet. A
határozatokat elfogadásukat követó 5 munkanapon belüI meg kell küldeni a
végrehajtisért felelős személyeknek és szerveknek.

(5) Nem minősül normatív hatáÍozatnak, így nem kell sorszámozással ellátni az ügyrendi
kérdésekben hozott döntéseket (napirend elfogadrása, döntés szavaás módjfuól, döntés

személyes érintettségről).

26. S

(l) Önlolmányzati rendelet megalkotását' módosítását és hatályon kívül helyezését
kezdeményeáeti:
a) a polgáÍmester,
b) a települési képviselők'
c) az önkormányzat bizottságai,
d) ajegyző'
e) ene irrínyuló népi kezdeményezés.

(2) A kezdeményezést a polgáJmesterhez kell benyújtani, aki megbízza az illetékes
bizottságot és a jegyzót a Íendelettervezet szakmai előkészítésére' majd a képviselő_
testület elé terjesái azt. A rendeletalkotás szükségességében a képviselő-testület áIIást

foglal.
(3) A képviselő{estület megbíáatja bármely bizottságát a lendeletteÍvezet előkészítésével'

A rendelettervez€tet a jegyző minden esetben véleményezi' A rendelettervezet
előkészítésében lészt vesznek a közös önkormányzati hivatal tárgy sze nt érintett

munkatársai. szükség esetén a képviselő-testület szakértőt is felkérhet a rendeletteruezet
előkés7ítésére'

(4) A rendelet 8 napon belül töIténő kihirdetéséről és nyilvántartásálól a jcgyző
gondoskodik. A rendelet kihirdetése a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján
kifiiggesztéssel töÍténik.

(5) A kihirdetett rendeletet a község honlapján kötelező közzétenni.
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VlL fejezet

Közmeghallgatás' lakossági fórumok

21. S

(1) A képviselő-testület közmeghallgatással és lakossági fórumok szervezésével tcremt
lehetőséget az állampolgárok és közösségeik szímára a helyi ügyekben való részvételre.

(2) Köaneghallgatást a képviselő{estület minden évben egy alkalommal tart.

(3) A közmeghallgatás összehívásiía és lefolytatására a képviselő{estületi ülésre vonatkozó
szabál) ok énelemszenien irányadók.

28. $

(l) A képviselő-testület - szükség szerint - Iakossági fórun]ot szervez:
a) a lakosság széles köÍét éIintő, fejlesztési' beruházási kérdésekben,
b) a fontosabb döntések előkészítése soiín a véleménylyilvánításla,
c) a közvetlen tájékoáatásra,
d) közéIdekú beielentésre vagy javaslattételÍe'

(2) Fontosabb lakossági fórumok:
a) falugyrilés'
b) állampolgríri közösségek rendezvényei,
c) éIdekegyeztető tanácskoás,
d) hatósági közmeghallgatás (a közigazgatási hatósági e]járás és szolgáltatás általános

szabályailól szóló 2004. évi CXL. törvény 63. s alapjrín).

\/IlL fejezet

Helyi népszavazás' népi kezdeményczés

2e. s

A képviselő-testület önáIló öntományzati rendeletben szabá|yozza a helyi népszavazás és

népi kezdeményezés rendjét.

IX. fejezet

Önkormányzati képviselők és a polgármester Yagyonnyilatkozatai

30. $

A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát az'Ügyreldi- és Közbiáonsági Bizottság végzi, amely
gondoskodik azok nyilvlíntaltásáról' kezeléséIől és őrzésé!ől'

X. fejezet

Az önkormányzati gazdálkodás

3r. $

A képviselő-testület az önJ<ormrínyzat költségvetéséIől lendeletet alkot. MegalkotásáÍa nézve
a vonatkozó jogszabályok az irrínyadók' A gazdálkodásra vonatkozó Iészletes előíúsokat a
költségvetéslől szóló rendelet állapítja meg.

IL



32. $

A képvisel&testítlet az &kotmányzat bclsó cu€Dórzését megbíási szerzódéssel
foglalkoztatott bclsó elleRórrel látja el.

33. $

A képviseló-testület az önkoÍm&vá. vagyonáÍól és a va$lonnal való gazdálkodás
szabályairól kolön r€ndelet€t alkot'

xI' fcj€zot

zarÚ' veglcr rcndelkrzé'Ck

34. $

(1) Bz a rcNrd€lct a kihirdetés& kovetó natól lép haályba.
(2) Jclen rendelet hatálybalffsével egyídejílleg hatályát vcsái szigetbecse Község

Ölkormályzata Képviscl&t€sdtlet és szffvei Szervczeti és Műkörlési szbályairól szóló
72013 (vl.s) sámú Éndet€te'

,IpH#.-Q*ttt-r/ tegw

Kibfudetési áradék:
A lrndelet 2014, novembcr 12-é! kihhdetvc a szigetb€csei Közös Önkonnán}.zati Hivatal
bitdetótábláján.
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1' nettéHet a6/20!4. (XI' 12') önkolmányzati rerLdelethez

Az önkormányzat áttat ellátott feladatok szakfeladat_száma és megnevezése
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2. lllelléklet d 6/20]1. (XI' 12') önko nányz.tí rel.1delethez

ÁrnurrÁzorr rrATÁSKÖRoK

I. por,cÁnmnsrnnnnÁrnuuÁzoTTHATÁSKÖRÖK:

l. Temetési segélyck megállapításával kapcsolatos döntések megllozatala.
2. Köáemetés elrendelése.
3' születési támogatás mcgállapításával kapcsolatos döntések mcghozatala.
4. Az önkoÍmányzati beYéteiek növelése érdckében az átmenetileg szabad
pénz'eszközök bctétkénti elhelyezése' államilag garantált énékpapirok vásárlása.
5. 500.000 Ft értéklatárig szerződések kötése. kötelezettségvállalások,
megállapodások aIáirása'
6. Tulajdonosi jogok gyakorlása a hatáIyos vagyonrcndeletben meghatározott
összeghatáÍig' tulajdonosi nyilatkozatok kiadása.
7' Gondoskodik a helyi közutak kezelésével kapcsolatos, az önkormányzat képviselő'
testületét terhelő feladatok ellátásáról.

II. JEGYZoREÁTRÜHÁZoTTHATÁSKÖRÖK:

III. ÜGYRENDI- És KÖzBIzToNsÁGI BIZoTTSÁGRA ÁTRUHÁZoTT
HATÁSKÖRÖKI
1. Dönt a polgármester szabadságolási tervének elfogadásáról'
2. Meghatározza a polgáÍmester cafeteria keretének összegét.
3' Dönt a polgámester jutalmazásáról.

lv. PÉNZÜGYI_, MÚSZAKI- És FEJLEsZTÉst ntzorrsÁcnA ÁTRUHÁZoTT
HATÁSKÖRÖKI
l. Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között a civi] szer\'ezetek
támogatásáról'

V. oKTATÁSI-, MŰvELiDÉsl-, EcÉszsÉcÜGYl_ És szoclÁLls
BIzoTTsÁGRA ÁTRUHÁZoTT HATÁSKÖRÖK:
1. Dönt a Bursa tlungarica Felsőoktalási osztöndij pályázat elbírálásáról'
2. Dönt a méltányossági ápolási díjak odaítéléséről'
3. Dönt az önkományzati segélyekől.

vI. sPoRT-, IFJÚSÁGI_, KÖRYEZETVÉDELMI- És ÜuÜlÖutlyt
BlZoTTsÁcRÁ ÁTRUHÁZoTT HATÁSKÖRÖK:
1. Dönt a Kömyezetvédelmi Alap felhasználásáról.
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3' nelléklet a 6/2014' (XI' 12') ankornlányzdti lendelethez

BIZoTTsÁGoK FELADATKÖRE

1' ÜGYRENDI_ És KÖZBIZToNSÁGI BIzoTTsÁGI

a) Megvizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, erről jelentést ad az

önkormiínyzatnak.
b) Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és az önkormányzati képviseI<ik

vagyonnyilatkozatait.
c) Eliátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket'

d; Figyelemmél kíséri az önkormányzat szeNeinek' valamint bizottságainak szabályszerű

működését.
e) Kidolgozza az önkormányzat szervezeti- és működési szabályzatát és vizsgálja

hatályosulását, szilkség eseténjavaslatot tesz módosítására, vagy új szabály megalkotásra.

f) Javaslatot tesz a polgármester bérfejlesáésére, jutalmazására.

g) Kapcsolatot taxt a helyi rendőrséggel és a túzoltósággal.
h) Előkészíti a közbiáonsággal kapcsolatos előterjesztésekkel.
i) Segíti a polgáÍőIség munkáját.

2. PÉNzÜGl'I-. MÚszAKI- És FEJLEszTÉsI BIZoTTSÁG:

a) véIeményezi az éves költségvetési tervjavaslatot és a végrehajtáslóI szóló féléves, éves

beszámolót.
b) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját

bevételeke' a vagyonváltoás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, éItékeli az azt

előidéző okokat.
c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, illetőleg javaslatot tesz

hitel felvételére.
d) Figyelemmel kíséli évközben a gazdálkodás menetét.

e) Figyelemmel kíséri a község fejlesaési célkitűzéseinek megvalósítását, a község tedletén
lévő üzemek, vállalatok fejlesáési tevékenységét, enrrek kapcsán javaslatot tesz a

képviselő-testület felé a fejlesáési tevékenység koordinálására, egyes fejlesáési feladatok

koopeÍációban való megvalósítására.

o Közreműködik az önkormányzati fej lesáési tervek kidolgozásában'
g) Figyelemmel kíséri a községrendezési terv betartását és javaslatot tesz a községrendezési

terv figyelembevételével ajelentősebb létesítmények építési helyére, vizsgálja és javasolja

építési tilalom elrendelését, illetve feloldását.
h) Ellenőrzi a köztedletek lendjét, tisáaságát, környezet-, és természetvédelmet.
i) Az önkoImányzati tulajdonban levő ft'ldterületek hasznosítására javaslatot tesz és

Íigyelemmel kíséri a hasznosítás módját.
j) Távlati ktizségfejlesáési feladatokat dolgoz ki, a legfontosabb helyi feladatok megoldása

érdekében' Rendszeresen tájékozódik a vízrllátás, gázellátás, szennyvízelvezetés'

csapadékvíz elvezetés, eneÍgiaszolgáltatás és közvilágítás ploblémáiróI, ezek megoldása

érdekében ellenőriz és szükség sze nt kezdeményező lépéseket tesz.
k) Ellenőrzi az utak, köáerületek, temető, közintéznények rendezettségét, tisáaságát,

karbantartását. szükség szerint javaslatokkal él a fentiekkel kapcsolatos ploblémák
megoldásához'



l) A bizottság feladatköIébe tartozik mindennemű tevékenység segítése és ellenőrzése, amely
a község gazdaságí bevételeit fokozza, a lakosság foglalkoztatási lehetőségeit bőviti és az
ellátást és szolgáltatást javítja. Igy pl. segíti a község teóIetén a vállalkozás
kibonÍakoását, a magánvállalkozási és privatizációs törekvéseket, vizsgálja a község
kereskedelmi_, vendéglátó- és szolgáltató hálózat működését' javaslatot tesz ezek
fej lesztésére.

3. oKTATÁSI-. MÚVELóDÉSI-. EGÉszsÉGÜcYl- És szocIÁLIs BIZoTTSÁG:

a) Ellátja az oktatással' a közművelődéssel' a szociálpolitikai és családvédelmi
tevékenységgel kapcsolatos bizottsági feladatokat.

b) Figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a művelődési htáz, a faluház, a múzeum' valamint a
községi könyfi áI tevékenységét.

c) Hátrányos helyzetű lakosok körülményeit folyamatos figyelemmel kíséri, a problémák
megoldás{ihoz, továbbá programok kidolgozására, pályázatok megíIásárajavaslatot tesz'

d) Javaslatot tesz a veszélyeáetett kiskorúak, egyedülállók, idósek ellátására, problérnáik
megoldrisára.

e) Ellátja az egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos bizottsági feladatokat.
I Figyelemmel kíséri a község közegészségügyi helyzetének alakulását, a lakosság

egészségügyi helyzetét.
g) Figyelemmel kíséri a település foglalkoztatási helyzetét'
h) Köaemúködik a taÍtós munkanélküliek foglalkoáatásának elősegítésében.
i) segíti a történelmi egyhiizakkal való együttmúködést, amennyiben azok igénylik.
j) Apolja a nemzetiségi kapcsolatokat.
k) Javaslattal él a köznevelési intézmény vezetójére vonatkozóan' továbbá a közművelődési,

egészségügyi és szociális ágazatban személyi kérdésekben (alkalmazás' kitüntetés, stb.)

a) Figyelemmel kíséri és koordinálja az egyesületi- és iskolai sport tevékenységet, valamint a
tömegspoIt tevékenységet'

b) Részt vesz a község közmúvelődési-, i{úsági- és spoÍtrendezvényeinck szervezésében és
lebonyolítlásában.

c) Ellenőrzi az utak, köaerületek' temetó, közintézmények rendezettségét, tisztaságát,
kalbantaltását' sziikség szerint javaslatok*al él a fentiekkel kapcsolatos problémrík
megoldrísríhoz.
Résá vesz a községi fásítások szervezésében, azok végrehajtásában.
Megrendezi az éves falutakarítást az iskolával, a civil szervezetekkel és a lakossággal

együttműködve.
Javaslatot tesz a közfoglalkoáatottak munkájának szervezéséhez.
Ellenőrzi a községi hulladékszállításokat, a felmerülő problémiíkat jelzi a polgármester

fe|é-

h) Eseti akciókat szervez a községi kt'áerületek takarításrára a helyi szervek és intézmények
bevonásával.

i) Folyamatos kapcsolatot tart fent a község üdülőterületi ingatlanainak tulajdonosaival, az
üdülőtedleten felmerülő problémák megoldáslához javaslatot tesz'

d)
e)

0
c)
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I. Jüggelék

Az ÖNKoRMÁNYZATI KÉP\'ISELŐK NÉvsoRÁ

polgármester

alpolgármester

Takács András

Riedl Béla

Borbély Mrária

Dr. Csemyi Zsuzsanna

Csoba Attilráné

Méri Zoltán

Sósné Michélisz Edina
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II' Ji.iggelék

A KÉPVISELŐ_TESTÜLET BIZoTTSÁGAI

1./ Üqvrendi - és Közbiztonsági Bizottsáe:
Elnök: Dr. cseml zsuzsanna
Teslril€ti tagok: Borbély Mária

Méri Zoltán
Nem testületi tag: Katona József

2./ Pénzüqvi. _ Műszaki_ és Feilesztési Bizottság:
Elnök: Sósné Míchélisz Edina
Tcstiileti tagok Csoba Attiláné

Méri zolt{án
Nem testületi tag: Marcsinyi Ferenc

3./ oktatási-. Művelődési_. EgészséeüEvi_ és Szociális Bizottsáe:
Elnök: csoba Attilláné
Testiil€ti tagok: Borbély Mária

Dr. Csemyi Zsuzsanna
Nem testtileti tagok: Pilczingemé Major Hajnalka

Györkéné Varsrányi Andrea Éva

4./ sport-. Ifiúsáei-. Körnvezetvédelmi_ és Üdülőbelvi Bizottság:
Elnök: Méri zohán
Testületi tagok: Borbély Mária

sósné Michélisz Edina
Nem testületi tagok czfu János

Kesahelyi László
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