
Szakály Község Önkorm ányza|a Képviselő - testüIetének
7 l 2O1 4. lXl.Zl .| Ón ko rm á nyzati re n de let e az Ö n ko rm ányzat

Szervezeti és Múködési Szabályzatáről

Szakály Község önkormányzatának KépviseIőtestüIete az Alaptörvény 32. cikk. (1)

bekezdés d/ pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szó!ó 2011.
évi CDfiXlX. törvény 53. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
szervezeti és működési rendjére vonatkozőan az alábbi rendeletet alkotja:

l. FEJEZET

í.§.

A Képviselőtestület és szervei számára a 2011. évi CLXXXIX. törvény (a

továbbiakban: Mötv.) és más jogszabáIyokban meghatározott feladat- és hatásköri,
szervezeti- és működési elóírásokat az SZMSZ-ben foglaltak figyelembe vételéveI
kell alkalmazni.

2.§.

(1) az önkormányzat hivataIos meg nevezése: Szakály Község Ön kormá nyzata.

(2) székhelye:7192 Szakály, Kossuth út íí.
(3) Az önkormányzat !étrehozására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

törvény rendelkezése alapján kerüIt sor.
Azalapítás dátuma: 1990. szeptember 30.,
A törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzés dátuma: 1978. november 1 1.

(4) Arz önkormányzat tözskönyvi azonosító száma: 4144577

(5) Az önkormányzat adószáma: 11519679-1 17

(6) Az önkormányzat statisáikai számjele: 1541457 1-8411-g21,17 .

(7) A Szakály Község Önkormányzatának jelképei: a címer, zászlő.

(8) Fa. önkormányzat jelképeiről, azok Ieírásáról és hasznáIatuk rendjérő| a
képviselőtestü let kü !ön rende letet a Ikotott.

(9) Az önkormányzat szervezeti sém4a a2. számú függe|ékben található.
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3.§.

(1) A helyi önkormányzás a település választópolgárai közösségének joga, melynek
során érvényre jut az állampoIgári felelősségézet, kibontakozik az alkotó
együttműködés a helyi közösségen belül.

(2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széIes körű
nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

(3) A helyi önkormányzás joga a válasáópoIgárainak közösségét illet! meg.

(4) A választópolgárok választott képviselóik útián és a helyi népszavazáson történő
részvéte! ü kkel gyakorolják az ön ko rmá nyzásho z v alő közösség i joga ikat.

4.§.

(1) A SzakáIy Község önkormányzata a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű
közügyekben önállóan jár el.

- támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e
közösségekkel, biáosítja a he!y! közügyekben való széles körű
állampolgári részvéteIt;

_ erősíti a település önfenntartó képességét, feltária lehetőségeit és
hasznosítja saját erőforrása it

- egyes közszolgáItatások igénybevételét - törvény felhatalmazása alapján

- rendeletében feltételekhez kötheti.

(2) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való eIIátásához, a közhataIom
önkormányzati típusú hely! gyakorlásához, valamint mlndezek szervezeti,
szeméIyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódik.

(3) A Szakály Község Önkormányzatának KépviselőtestüIete véleményt nyilváníthat
és kezdeményezhet a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közösségeket érintő
ügyekben.

(4) A Szakály Község Önkormányzata eltátja mindazokat a törvényben
meghatározott feladatokat, amelyek a helyi Iakosság alapvető létfeltételeit, az
ehhez szükséges közszolgáltatások közvetIen igénybevételének lehetőségeit
biáosítják

(5) Az önkormányzati döntést az önkormányzat képviselőtestülete, annak
felhataImazása a!apján bizottsága, polgármester, i!letve helyi népszavazás
hozhat.

(6) A Szakály Község megválasáott poIgármesterének és a települési képviseIők,
az állandő bizottság tagjainak névsorát a rendelet 7. sz. függeléke tarlalmazza,
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Ön kormányzati feladat- és hatáskörök

5.§

(1) A helyi önkormányzat e|látja a törvényben meghatározott kötelezó és az általa
önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) 
^ 

helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testüIet vagy a helyi népszavazás
döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását,
amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként
vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal
nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti
a törvény által kötelezően eIőírt önkormányzati feladat- és hatáskörök elIátását,
finanszírozása a saját bevéte|ek, vagy az erre a céIra biztosított külön források
terhére lehetséges.

(3) A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal
kötött kü!ön megállapodás alapján elláthat á]lami feladatokat. A
megá l Iapodásba n rendelkezn i kel ! a fe lad atel látás fin anszíro zásáről.

6.§.

(1) A Szakály Önkormányzata el!átja mindazokat a törvényben meghatározott
feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges
közszolgá ltatások közvetIe n igé nybevételének lehetósége it biáosítják

(2) Pz önkormányzat képviselótestülete tevékenysége során ellátja az
önkormányzati törvényben és más jogszabályokban foglaIt helyi feladatokat.

(3) A képviselőtestület a köteIezően ellátandó feladat- és hatáskörei targyában
szü kség szeri nt önkormányzat! rendeIetet al kot.

A képviselő-testület

7.§
(1) A heIyi önkormányzat jogi személy. A képviselő-testületet a polgármester

képviseli.

(2) Arz önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A
képviseIő-testület szervel: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a
közös önkormányzati hivatal, aiegyző, továbbá a társulás.

(3) Önkormányzati döntést a képviseIő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-
testület felhataImazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a társu!ása, a
polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

(4) A képviseIő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a
polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a iegyzőre, a
társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakor!ásához utasítást adhat, e hatáskört
visszavonhatja.
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(5) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

(6) A képviselő{estület a feIadatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására -
jogszabályban meghatározottak szerint költségvetésl szervet, gazdálkodó
szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt:
intézmény) alapíthat, továbbá szeződést köthet természetes- és jogi személlyel
vagy jogi szeméIyiséggel nem rendeIkező szervezettel.

(7) A helyi önkormányzat képviseló-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz
- kinevezi azintézmény vezetőjét.

(8) Törvény előírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást kizárólag erre a célra
alapított költségvetési szerv, oIyan állami vagy legalább többségi önkormányzati
tulajdonban áIló, jogi személyiséggel rendeIkező gazdasági társaság, amelyben
az állam vagy az önkormányzat legalább többségi befolyással bír vagy e
gazdasági társaság legalább többség! tulajdonában álló és legaIább többségi
befolyása alatt álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy
önkormányzati társulás Iáthat el.

8. §.

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat feladatkörét nem,
azonban egyes hatásköreit rendeletében a polgármesterre, ilIetve bizottságaira
ruházhatja át. Pz. átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók. Az átruházott
hatáskörök gyakorlása tekintetében a képviselőtestületet megiIleti az utasítás és
az átruházott h atás kö rö k visszavo n ásá n a k j og a.

A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

- a rendeletalkotás;
szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;
a helyi népszavazás elrendeIése, kitüntetések és elismerő címek alapítása;
a gazdasági program, a hitelfelvéteI, a köfuénykibocsátás, a kölcsönfelvételvagy
más adósságot keIetkeztető kötelezettségvá l !alás, á Ilam házta rtáso n kívü li forrás
átvétele, átadása;
önkormányzati társulás !étrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a
társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez
való csatlakozás, abból történő kiválás;
megállapodás külföldi önkormányzattal vaIó együttműködésről, nemzetközi
ö n ko rmá nyzati szerv ezethez va ló csatIa kozás, a bbó l törté nő kivá lás ;

intézmény a la pítása, átsze rvezése, megszü ntetése ;
köáerüIet elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása;
eljá rás kezdeményezése az Alkotmá nybíróság n á l ;

a bíróságok ülnökeinek megválasztása;
állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, e!!átási, szolgáltatási
körzeteirőI, ha a szolgáItatás a telepü!ést is érinti;
a telepüIési képviselő, poIgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati
eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;
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- az önkormányzati képvise!ői megbízatás megszűnésérő! való döntés, ha a
képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;

- a településfejlesáési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása;
- területszervezési kezdeményezés;
- amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe uta!.

(2) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáről az e körbe tartozó ügyek intézéséről a
polgármester a soron következő testületi ülésen köteles számot adni a
képviselőtestü letnek.

lI. FEJEZET

A KÉpvlsELóTEsTüler uúxöoÉse

9.§.

. ....dU A képviseló-testület az alakuló ülését a válasáást követő tizenöt napon belüI
tartja meg,

(2) Prz alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.

(3) Az alakuló ülés napirendje:

a.) A Helyi VáIasáási Bizottság tájékoztatqa az önkormányzati válasáások
eredményérő!

b.) Az önkormányzati képvise!ők eskütétele
c.) A polgármester eskütétele, a polgármesteri program ismertetése
d.) Ae. önkormányzati képviselők és a polgármester részére a

megbízólevelek, esküokmányok átadása
e.) E!őterjesztés a polgármester illetményének és költségátalányának

megá!lapítására
f . ) Előterjesztés az SZM SZ módosításá ra, fe lü lvizsgá latá ra
g . ) E lőte rjesáés az alpolgármeste r megvá las ztásár a
h.) Az alpolgármester eskütétele
i.) Előterjesáés az alpolgármester illetményének és költségátalányának

megállapítására
j. ) Előterjesáés a képviselő{estü Iet b izottsága i n ak megvá Iasztására.

ío.§.

(1) Az önkormányzat képviselő- testületének létszáma - beIeértve a polgármestert
is- 7fő.

(2) A képviseIő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az
alpolgármester vezeti, aki összehívja a képviselőtestület ü!ését. A polgármester,
illetve az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a képviselótestület
életkorban legidősebb tagja hívja össze és vezeti a képviseIőtestület ülését.
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(3) A Képviselő-testület üIése: - alakuló ülés
- rendes ülés
- rendkívüli ülés.

(4) Pz alakuló ülés összehívása, vezetése és napirendje a rendelet 9.§-ában foglat
szabályok szerint történ ik.

(5) A képviselő-testület munkáját az általa elfogadott éves ÜIés és Munkaterv
alapján végzi. A képviseIő-testüIet az éves Ürcs- és Munkatervében
meghatározott számú, de évente legalább 6 testületi ülést tart.
Az üIés és munkatervében meghatározott számú ülés, rendes ülésnek számit.
A munkatervben nem szereplő testületi ülés, rendkívüli ülésnek minősül.

(6) A képviselö-testület ülésének helye a székhelye, de dönthet arróI, hogy ülését
esetenként a székhelytól eItérő heIyen tartja meg,

íl.§.::..j.'...-.:..'':.

(1) A képvise!ő-testületet 15 napon beIüli időpontra össze ke!! hívni az Mötv. 44. §-
ában meghatározott esetekben. Az iIyen okból szükségessé váIt rendkívüli ülést
a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, idópontjának,
helyszínének és napi rendjé nek meg hatá rozásáva l.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárási szabáIyok megfeleIő alkalmazásáva!
a polgármester halaszthatatlan ügyben, indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat
össze.

(3) PE (1) és (2\ bekezdés szerinti rendkívüli ülés napirendjére csak olyan
tárgysorozat vehető fel, amely annak összehívását indokoIttá tette, vagy
indokoIttá tenné.

(4) A képvlse!ő-testület rendkívüli üIését 24 őrán belüli időpontra a polgármester
telefonon történő értesítéssel is összehívhatja halasáhatatlan, döntést igény!ó
ügy tárgyalása esetén. Ebben az esetben a képviselőve! közölni kell az ülés
időpontját, helyét, a rendkívüIi ülés összehívásának indokát, és a tárgyalni kívánt
napirend megjelölését.,

í2.§.

Az ülések nyilvánossága

(1) A Képviselőtestület ü!ése nyilvános! A nyilvános képviseIő-testületi ülésekről
hang- és képfelvételt Iehet készíteni.

(2) A képviseIőtestület zárt ülést tart;
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a) zárt Ülést tart ÖnkormánYzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági,kitÜntetési _.ÜgY tárgyalásakor, regyéími büntetés kiszabása, valamintvagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljáráó esetén;
b) zárt ülést tarl az érintett kérésére válasáás, kinevezés, felmentés, vezetőimegbízás adása, annak vis_szavonása, fegyelmi eIjáás megindítása ésállásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyaÉsaŐ;
c) zárt Ülést rend9|!9] el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá azáltalakiírt Pá|Yázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat'tárgyalásakor, hanYilvános tárgYalás az Önkorm áÁyzatvagy más érlntett üzleti érdekét sértené.

(3) A zárt Ülésen a képvisetŐ-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közü|vélasáott alPolgármester és a iegyia, továbbá meghívása esetén a közösönkormányzatl hivatat ügyintézője, iz érintett és a szakértő vesz részt.

(+)A.n9.mzetiségi Önkormányzat elnöke kizáólag az általa képviselt nemzetiségetérintő ÜgY naPirendi tárgyalásakor vehet ,eért " zárt üÉsen. Törvény vagyÖnkormánYzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.

A Képviselőtestület Ü!ésének Összehívása

í3.§.

(Í) A kéPviselőtestÜ|et üléseinek h9lv9lől, időpontjárót és napirendjéről a KözösÖnkormánYzati Hivatat a lakos999it ejanb'Ú i nappal az utés elótt taler oáatlaa meghívó hirdető táblán történő iltuggésztese útján.

(2) A kéPviselőtestÜlet ülésének meghívóját és az írásos előterjesztéseket olyanidőPontban kell kiküldeni a képÜisetőiestulei iagjainak, nogí 
-azt 

a tervezetttestületi ülés előtt legalább 5 nappal megkapják.

(3) A kéPviselőtestÜ|et ülésére szó|ó meghívónak tartalm azniakell az ülés hetyét, akezdés időPon$át,_ a javasolt napiiendeket, szükség szerint a napirendekelőadóit, A meghívót a képviselők reszére |oiiai riton írásban keil megru6eni.
(4) A kÖtelezően Írásos e_lőterjesáéseket elsősorban a képviselők e-mail címére,e|ektronikus Úton kelt mégküldeni a (z) oexézdésben foglaltak figyelembevéte!ével.

(5) kötelezően írásos előterjesztést kell készíteni az alábbiügyekben:

_ rendeletalkotás,
' az ÖnkormánYzat szervezeti és működési rendjének kialakítása,

megváltoztatása,
- he|yi népszavazás kiírása,- az ön kormá n yzat gazdasá gi prog ramja, egyéb fej tesztési koncepciók,- az önkormányzat költségvetése, illetve záiózámaoása,- az önkormányzat vagyonával kapcsotatos ügyek,
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- az önkormányzat vállalkozásával kapcsolatos ügyek,
- területrendezési program és rendezési tervek,
- az ön ko rmá n yzati inlézmények alapítása, átszervezés, megszü ntetése,
- intézmények beszámoltatásával kapcsolatos ügyek.
- minden képviselő-testület elé kerülő döntést igényIő előterjesáés, ameIy

adatokat tartalmaz, ilIetve a költségvetésre néane 200.000.-Ft összegnél
nagyobb előre nem tervezett bevételle! vagy kiadássaljár,

- továbbá minden olyan előterjesztés, amelyet a képviselő-testület
kifejezetten írásban igényel.

(6) A (4) bekezdésben foglaltakon kívüli e!őterjesztések szóban is megtehetők.

(7) RendkívüIi, halaszthatatlan esetekben az eredetileg köteIezően írásos
előterjesáés és határozatijavaslat a testületi ülésen írásban is kiosáható, iIletve
azt ki kell osáani.

Az Írásos E!őterjesztés Követetményei

í4.§.

(1) A képviseIőtestület írásos előterjesztéseinek tartalmi és formai szempontből az
alábbi követelményeknek keII megfeleIniük:

al Az e/só rész taftalmazza a tárgy pontos meghatárczását, annak
ismeftetését, valamint azt, hogy a témakör szerepelt-e már a testületi ülés
napirendjén, és az ügyben milyen döntés született, javasolt döntés indokait,
okait, továbbá azokat az adatokat és tényeket, amelyek szükségesek a
mérlegeléshez, illetve a meg ala pozoft dönté s megh ozataláh oz.

bl A második rész tartalmazza indokolás nélkűl az egyéftelműen
megfogalmazott rendelkezést, eseí/egesen az altematív javaslatokat,
egymástól világosan elkülöníthető formában, a végrehajtáséft felelős szeru,
vagy személy megjelölését, a végrehajtás végsó haéndejét.

A Testületi Ülésre Meghívandók köre

í5.§.

A képviselőtestület ülésére meg kell hívni:

- a telepüIési képviseIőt,
- a!polgármestert,

Tanácskozási ioqoal:

- a Tamási Járási Hivatal vezetőjét,
- aiegyzőt,
- a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét,
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- A napirend tárgyában érintett önszerveződő közösségek vezető|t,
az érdekképviseleti szervek vezetőit, így kütönösen:- a Polgárőr Egyesület Elnökét,

- önkormányzati intézmények vezetőjét,- Önkéntes Tűzoltó egyesület vezetőjét,
- SportegyesületVezetőjét,

valamint, akinek jelenléte a tárgyalandó napirendnét elengedhetetlenüt
szükséges.

A Testületi Ü!és Vezetése

í6.§.

(1) A képviselőtestület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az
alPolgármester, azok együttes akadályoáatása esetén az életkor tekintetében
legidősebb képviselő vezeti.

(2) A Po|gármester, az aIpolgármester feIadatai az ülés vezetésével kapcsolatban:

- az Ülés megnyitása előtt megállapítja, hogy az ütés az SZMSZ-ben fogtatt
szabályok szerint került-e összehívásra,- Megállapítja a testület határozatképességét, majd megnyitja az ülést.- Javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjére, amelyrót a testület számozott
h atározat-hozatal nélkül dönt,- Előterjesztí az ínísos meghívóban szereptő napirendeket, ametyekről a
testü let szá mozoft h atározat-h ozatal nét kü l dönt,- A kéPviselŐ-testület akkor határozatképes, ha azon a megvátasztott
telePülési képviselók több mint feIe - minimálisan 4íő -jelen van.- A Polgármester a képviselő-testület határozatképességet az ü!és egésze
alatt fo|yamatosan figyelemmel kíséri,- A napirend előterjesztése után tájékoztatást ad a lejárt hatándejű
Önkormányzati határozatok végrehajtásáról, az előző képviselőtestüteti
Ülésen elhangzott bejelentések nyomán teft intézkedésekről, a két ülés
között hozoft fontosabb döntésekól, illetve az átruházott hatáskörben
hozott döntésekfil., A napirendek tárgyalása során minden előterjesztés felett kütön-kütön vitát
nyit.

- FigYelemmel kíséi a vita menetét, tezárja a vitát, és az ethangzott
javaslatokat külön-külön szavazásra bocsátja és megáttapítja a szavazás
eredményét.

(3) A Polgármester - alpotgármester - fotyamatosan gondoskodik a tanácskozás
rendjének fenntartásáról, ennek érdekében :- a jelentkezés sorrendjében szót ad a képviselőknek,- figyelmeáeti aÁ a hozzászólót, aki eltér a tárgytól,- figyelmezteti aA a képviselőt, aki hozzászó!ása során a tanácskozáshoz

nem lllő, másokat sértő kifejezéseket használ,
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rendre utasítja aÁ a képvise!őt, aki méltatlan magatartásával zavaria az
ü!és rendjét.

(4) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet
foglalhatják e!. A jelenlévő állampolgárok a naplrendhez történő hozzászőlását a
polgármester engedélyezheti, egy napirend esetében legfeIjebb egy izben,
időtartamát a polgármester határozza meg.

A Napirendek Tárgyalása

í7.§.

(1) A képviselőtestüIet a napirendeket, azok sorrendjében küIön-küIön vitatja meg.
Indokolt esetben az írásos meghívóban közölt napirendek sorrendje
megváltoáatható, illetve tartalmi összefüggésük esetén összevontan is
tárgyalhatók.

(2) Fa előterjesáések tárgyalásának rendje:

_ a vita előtt a napirend előterjesztőjének szót kell adni, hogy esetleges
kiegészítéseit megtehesse.

- A napirend előterjesáéséhez a testület tagjai, a tanácskozási jogga!
jelenlévők kérdéseket intézhetnek, amelyekre még a vita előtt választ
kell adnia az elóterjesáőnek.

- A vita során a polgármester adja meg a szót a testület tagjainak,
jelentkezésü k sorrendjében.

- A vita lezárásáró!, a hozzászólások időtartamának korlátozásáról - a
poIgármester, vagy a képviselőtestület bármely tagjának javaslatára - a
képviselőtestület vita né!kül, egyszerű szótöbbséggeI határoz.

A vita lezárását követően az eIőterjesáő válaszol a vlta során elhangzott
észrevéte ! e kre, hozászőláso kra, ké rdése kre.

(3) A vita lezárása és az előterjesáó válaszadását követően, de a határozathozatal
előtt, szükség esetén a jegyzőnek szót keII adni, amennyiben a javaslatok
törvényességét illetően észrevételt kívá n te n n i.

(4)A polgármester az előterjesáésekben szereplő és a vita során eIhangzott
javaslatokat egyenként külön-külön bocsátja szavazásra. A polgármester az
lndítványt pozitív javaslattal (aki egyetért...... a határozattal, a módosítással, a
javaslatta!....., stb.) bocsátja szavazásra.

(5)A képviselőtestület először a vita során elhangzott módosító, illefue kiegészító
indítványokról, majd az eIőterjesztésben szereplő javasIatokkal, módosításokkal
kiegészített eredeti hatá rozati javaslatról d önt.

A Képviselőtestü let döntései

í8.§.
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(1) A képvise!őtestület döntéseit álta!ában egyszerű szótöbbséggel hozza. A
határozat hozatalhoz a jeIenlévó képviselők több mint felének egybehangzó igen
szavazata szükséges.

(2) Minősített többségű döntéshozatalhoz a megválasáott képvise!ők több mint
felének - legalább 4 főnek - igen!ő szavazata szükséges,

(3) Minősített többségű szavazatai arány szükséges:

- önkormányzati rendelet megalkotásához,
- önkorm ányzati társu!ás létrehozásához,
- társuláshoz, érdekképviseleti szervhez történő csatlakozáshoz,
_ szervezetének kialakítása és működési rendjének meghatározásához,
- a képviselőtestület jogszabály áItal kizárólagos hatáskörébe utalt

választás, kinevezés, illetve megbízásról való döntés esetén,,
- azéves költségvetés megállapításához, i|letve annak módosításához,
- a költségvetés teljesítésének elfogadásához,
- a telepü!ésrendezési terv jóváhagyásához, "1 : ,-

- külföldi önkormányzattal való kapcsolat felvéte|éről, és azzal vaIÓ

együttműködés, illetve nemzetközi önkormányzati szervezethez va!Ó
csatlakozás kérdésének eldöntéséhez,

- a küIön rendeletben szabáIyozott kitüntetó cím adományozásához,
- közterület elnevezéséhez, nevének megváltoáatásához, emlékmű

ál!ításához,_ a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, illefue sorozatos
mulasztása miatti bírósági eIjárás kezdeményezésérő! való
döntéshozatalhoz,

- intézmény alapításró!, intézmény megszüntetésérő!, átszervezéséről
történő döntéshozata! alkalmáva!,

- az önkormányzat tuIajdonában álló vagyon értékesítéséről történő
döntéshozata| alkaImával a külön rendeletben foglaltak szerint.

_ iIIetve minden olyan esetben, amikor jogszabáIy kifejezetten zárt ülés
tartását írja elő.

A Döntéshozata!

19.§.

A határozat

(1) A képviselótestület döntéseit nyílt szavazással hozza. A szavazás
kézfelemeIéssel történik, küIön-kü!ön kel! összeszámolni e!őször az igen,
majd a nem, és végül a tartózkodott szavazatokat.

(2) A képviseIőtestület a polgármester, a jegyző, a bizottság, ilIetve képviselói
javaslatra egyszerű szótöbbséggeI hozott döntés alapján titkos szavazást
tarthat azokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést kelltartani.
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(3) Egyszerű szótöbbséggel hozott döntés aIapján név szerinti szavazást kell
eIrendelni, ha azt a poIgármester, a jegyző, a bizottság, llletve a
képviselőtestüIeti tag javasolja, vagy jogszabály aÁ kifejezetten e!őírja. A név
szerinti szavazás alkalmával a jegyző egyenként felolvassa a jelenléti ív
alapján a képviselő testületi tagok nevét, akik nevük említésekor igen-nel,
nem-mel, vagy tartózkodom-mal szavaznak.

(4) A képvise!ótestület név szerinti szavazással és minősített többséggel kel!
döntenie a megbízatásának lejárta elótti feloszlatásának kimondásáról.

(5) A testüIet által hozott határozatokat a határozatot hozó önkormányzat
képviseIő-testüIetének nevével, évente emeIkedő sorszámma!, a
döntéshozataI idópontjának megjelölésével ke!! el!átni, (PI: a Szakály
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1l201O. (!.15.) számú
határozata)

A Rendelet-- --

20.§.

(1) A képviselőtestület a törvény által nem szabályozott heIyi társadalmi viszonyok
rendezésére, törvény felhataImazása alapján, annak végrehajtására
önkormányzati rendeletet alkot.

(2) Az ö n kormá nyzati re nde let mega l kotását kezdeményezhetik:

- telepüIési képvlselők,
- helyi társadalmi szervezetek testüIetei,
- polgármester
_ alpolgármester,
- iegyző.

(3) A kezdeményezést annak indoko!ásával a polgármesterhez ketl benyújtani. A
polgármester a kezdeményezést ismerteti a képvlselőtestülettel. A testület
egyszerű szótöbbséggeI dönt a rendelet-tervezet elkészítésérő!, vagy annak
elutasításáró!.

2í.§.

( 1 ) A képviseIőtestü let a rendelet-tervezet elkészítésével megb ízhatja:

- Jegyzőt.
- M. előterjesztőt,
- Szükség szerint az eííe a célra !étrehozott eseti blzottságot.

A rendelet-tervezet elkészítésében a jegyző minden esetben részt vesz. Az
elkészített rendelet-tervezetet az eíre a célra Iétrehozott ad hoc bizottság ülésén
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megvitatja, véleményezi, és szükség esetén javaslatot tehet annak
módosítására, kiegészítésére.

(2) Az elkészített és az eseti bizottság által megvitatott, véIeményezett rendelet-
tervezetet a polgármester, a jegyző, vagy a rendeIet-tervezet eIkészítésével
megbízott eseti bizottság, vagy annak elnöke terjeszti a képviselótestület eIé.

22.§.

(1) A képviselőtestület a rendelet-tervezetet megvitatja és szükség szerint
módosításokat ind ítványozhat.

(2) A rendelet-tervezetteI kapcsoIatos vita lezárását követően a poIgármester a
javasolt módosításokkal együtt terjeszti elfogadásra a rendelet-tervezetet a
képvise!őtestület elé.

(3) A képviselőtestület a rendelet megalkotásáróI minősített többségű szavazati
arányban dönt.

23.§.

(1) A képviselótestület által mega|kotott rendeIeteket: a rendelet megalkotójának
teIjes nevével, évenként emelkedő sorszámmal, a kihirdetés évének, hónapjának,
napjának, valamint a rendeIet tárgyának megjeIölésével kel! eI!átni. (Pl.: Szakály
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 112010.(l!.01.) önkormányzati
rendelete A helyi adókról ).

(2) P,z önkormányzati rendelet végrehajtása, vagy alkalmazása szempontjábó!
érintett intézményeknek, szerveknek részére a rendeIet egy-egy hatályos
példányát meg kell küldeni.

(3) A helyi önkormányzat képvise!ő-testüIete által megalkotott rendeletet a
polgármester és a jegyző ífia alá. A hatályos rendeletek példányainak őzésérőI a
jegyző gondoskodik.

(4) A megalkotott rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kihirdetés céIjából 15
napra ki keIl függeszteni a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláiára, továbbá
hozzáíérhetővé kell tenni azállampolgárok számára a község könyvtárában.

(5) A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a klhirdetését követően
haladéktalan u l megkü !d i a kormányh ivatalnak.

(6) Ha az önkormányzati rendelet kihirdetett szövege eItér az önkormányzati
rendelet aláírl szövegétől, a polgármester vagy a iegyző kezdeményezi az eltérés
helyesbítését. Az önkormányzati rendelet a hatáIybalépését megeIőzően, de
legkésóbb a kihirdetést követő hatodik munkanapon helyesbíthető. Az eltérés
megállapítása esetén a helyesbítés megjelentetéséről a iegyző az önkormányzati
rendelet kihirdetésével azonos módon gondoskodik.
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Ké rdésekkel, i nterpel láció kka l ka pcso latos szabá lyo k

24.§.

(1) Kérdés., az önkormányzati hatásköóe tartozó szervezeti, működési, döntési,
eIőkészítési jellegű felvetés, vagy tudakozódás. A kérdésre a képviseIőtestület
üIésén a megkérdezett köteles válaszolni.

(2'1 Interpelláciő: általában problémafeltáró, figyelemfelhívó tudakozódás. AE
interpellácló a testületi üIésen nyújtható be. A képviseIők interpeIlációjukat a
napirendek megtárgya!ását követően mondhatják el szóban, vagy nyújthatják be
írásban. Az interpeIláció tárgyának szoros kapcsolatban kell áIInia az
önkormányzat szervező, vagy szükségIetkielégítő munkájával, s annak az
ön kormá n yzat v agy sze rve i h atáskörébe ke| ! tartozn ia.

(3) Az interpellációt a polgármesterhez, jegyzőhöz intézhetik a testület tagjai. Az
interpellációra lehetóleg azonnaI váIaszolni kell. Amennyiben az érdemi

,--vátaSzadáshoz"több adatra, vagy információra van szükség, úgy 15 napon beIül
írásban keIl megadnia a válasá a megkérdezettnek.

(4) k interpellációra adott válasz elfogadásáről az interpelláló nyilatkozik, de a
testület is külön dönt annak elfogadásáró!, Az. írásban adott válaszról az
interpelIáló, ilIetve a testüIet a legközeIebbi ülésen foglaI állást. Az írásban
benyújtott interpe!!áció egy példányát a jegyzókönyvhöz kell csatolni. Pa
i nte rpe ! lációkról folyamatos nyilvánta rtást ke I ! vezetn i.

A jegyzőkönyv

25.§.
,l ) A képvlselő-testü let ü léséről jegyzőkönyvet kelI készíteni, amely tartalmazza:

- a testüIeti ülés helyét;
- időpontját;
- a megjelent önkormányzati képvise!ők nevét;
- a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;

- a javasoIt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;
- azelőterjesáéseket;
- az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük
jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;

- a szavazásra feltett döntésijavaslat pontos tartalmát;
- a döntéshozatalban résztvevők számát;
- a döntésből kizárt önkormányzati képvise!ő nevét és a klzárás indokát;
- a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jeIzését;
- a szavazás számszerű eredményét;
- a hozott döntéseket és
- a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá a szavazások módját, számszerú
megjelöléssel, valamint a hozott határozatok szó szerintl szövegét, az elhangzott
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interpeIlációkat és az azokra adott válaszokat, ilIetve az interpellációkra adott
válaszok szó szerinti szövegét, valamint az ülés berekesztésének ldőpontját.

26.§.

(1) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a poIgármester és a jegyző írja
alá. A jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A
zárt ülésrőI külön jegyzőkönyvet kelI készíteni.

(2) A jegyzőkönyv eredeti scennelt példányát az ülést követő tizenöt napon be!ü! a
jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak az erre a célra rendszeresített
internetes honlapra.

(3) A jegyzőkönyv 2 péIdányban készül, amelyekhez csatolni kell az ülésre szóló
meghívót, a jelenléti ívet, az írásos előterjesztéseket, a megalkotott rendeIeteket,
Azárt ülésekről külön jegyzőkönyv készül.

(4) A jegyzőkönyv eredeti példányát mellékleteivel együtt a Közös Önkormányzati
Hivatal őzi, évenkénti elkülönített formában. A jegyzőkönyv második példányát -
a zárl ü!ésrő! készült jegyzőkönywel együtt_- az önkormányzat irattárában kell
e-lhelyezni.

27.§.

(1) A váIasztópolgárok - a zárt ülés kivéte!éve! - betekinthetnek a képviselő-testület
e!őterjesztésébe és ü!ésének jegyzőkönyvébe. A közérdekú adat és közérdekből
nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biáosítani
kell. A zárt ülésen, önkormányzati ügyben hozott képviselő-testületi döntés is
nyilvános.

(2) A váIasztópolgárok - a zárt ülésről készült jegyzőkönyv kivételével a Közös
Önkormányzati Hivatalban eIhelyezett jegyzőkönyvekbe betekinthetnek, arról
jegyzeteket-, dllazás eIlenében másolatokat készíthetnek, de nem vihetik e!.

(3) A képviselőtestületi ü!ésről, kép- és hangfelvéteI készülhet, amelyet a helyi kábel
Tv rendszeren kell közvetíteni .

(4) A képviselőtestületi ülésen hozott határozatokat jegyzőkönyv kivonat
formájában - a testületi ülést követően meg kell küldeni a határozat tárgyában
érintett személyeknek, szerveknek.

lV. FEJEZET
A TELEPÜÉsI xÉpvtsElÓ

28.§.

(1) A települési képviselő a teIepülés egészéért vállalt felelősséggel képvlseli a
válasáók érdekeit. Részt vesz a képviselőtestület döntéseinek előkészítésében,
végrehajtásuk megszervezésében és ellenőzésében. A települési képviseIők
joga! és kötelezettségei azonosak.

(2) A telepü!ési képvise!ő:
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- megbízás alapján képviselheti a képvíselőtestületet,
- tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, javasolhatja a

bizoftság elnökének a bizottság feladatkörébe taftozó ügy megtárgyalását,
amelyet a bizottság a legközelebbí ülése elé kellterjeszteni és a táryyalására
meg kell hívni a települési képviselőt.

- A képviselőtestület tagjai a hivataltól igényelhetik a képviselői munkájukhoz
szűkséges táj é ko ztatá st, v a l a m i nt ü g yv ite l i kö z re m ű kö d é st.

(3) A települési képviselő a képviselőtestület üIésein polgármesterhez, a bizottság
eInökéhez, jegyzőhöz kérdést és interpellációt intézhet.

(4) A képviseIő által beterjesztett interpelláció ügyében a 22. §-ban foglaItak alapján
kelleljárni.

29.§.

(1)A települési-képvis,efőklciitelesek résá venni a képviselőtestüIet munkájában,

(2) A telepüIési képvise!ő köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszl a
közéleti tevékenységre és a váIasáók bizaImára.

(3) A telepü!ési képviselő írásban vagy szóban köteles jelezni, ha a
képvise!őtestület vagy a bizottság ülésén, ilIefue egyéb megbízatásának
teljesítésében akadályoztatva van.

30.§.

(1) A képviselőtestület tagja a tudomására jutott szoIgálati titkot köteles megórlzni,
A vele szemben fennálIó összeférhetetlenségi okot a külön jogszabályban
foglaltak szerint köteles legkésőbb 30 napon be!üI megszüntetni. Amennyiben a
teIepülési képviselőve! szemben egy adott napirend tárgyalásával kapcsolatban
összeférhetetlenségi ok merüI fel, azt a napirend tárgyalása előtt köteles
bejelenteni.

(2) A képviselőtestületi tagot külön megbízatása során végzett, tevékenységéveI
összefüggő és számlávaI igazolt kiadásait az Önkormányzat megtéríti.

V. FEJEZET

A KÉpvtsELóTEsTüler BEoTTsÁGAt

3í.§.

(í} A képviselő-testület a képviselők közül 3 tagú Méltatlanságot-
Összeférhetetlenséget és Vagyonosodást Vizsgá!ó Bizottságot hoz létre. A
bizottság névsorát az 1, sz. függelék tartalmazza.
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(2) A Blzottság feladatkörében ellátja az alábbi feIadatokat:

- a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, illetve sorozatos
mulasáása miatti bírósági eIjárás kezdeményezésére vonatkozó javaslat
testület elé terjesáése,

- az képvise!ők és a polgármester vagyonnyi|atkozatának átvéteIe és
őriztetésérőI vaIó gondoskodás céljára,

- a polgármester llletmény emelésére, jutalmazására vonatkozó javaslat testüIet
elé terjesztésére,

- a polgármester ellen kezdeményezett fegyelm! eIjárás kivizsgálására, a
fegyelmi eljárás lefolytatására illetve a polgármester, a képviselók
összeférhetetlenségének, méltatlanságának megáIlapítására vonatkozó
kezdeményezések kivizsgálása,

- az önkormányzati képvise!ők , polgármester, aIpolgármester áItal benyújtott
köáartozás mentes igazolások eIlenózése.

(3) A jegyző köteles a képviseIő-testületet felhívni, amennyiben az bizottság- ,- jáúa§attéte]ére van szükség.

(4) A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyiIvánosságára,
határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a
bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv
tartalmára a képviseIó-testületre vonatkozó szabályokat kel! megfeIelően
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásró! a bizottság dönt, továbbá a
jegyzókönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írla alá. A jegyző tizenöt napon
belül köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivata! internetes
portáIjára.

ldeig!enes Bizotbág

32.§.

(1) A képviselőtestüIet egyes esetenkénti feladatok elIátására ideiglenes bizottságot
hozhat létre. Az idelglenes bizottság a testület által meghatározott időpontban,
vagy a feladat teljesítését követően szűnik meg.

(2) Fc ideiglenes bizottság szervezetére és működéséíe az állandó bizottságokra
vonatkozó szabályok az irány adőak.

33.§.

(1) Az ideiglenes bizottság megalakítására bármeIyik képviselő javaslatot tehet.

(2) A bizottság döntéshozatalából kizárható Az, akinek hozzátartozóját az ügy
személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.
A kizárásról az elnök esetében a poIgármester, bizottsági tag esetében a
bizottság dönt.
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(3) l bizo_ttság azokban az esetekben tart zár1 ütést, ametyekben az Mötv.
kÖtelezővé teszi, vagy megengedi. Döntéseiről azonban csak á bizottság etnöke
adhat tájékoztatást.

(4) A bizottság üléseirőljegyzőkönyv készül, ame|yet az ülést követő í5 napon be!ül
a jegyző küld meg a kormányhivatal részére.

Vl. FEJEZET

A TISZTSÉGUSELÓK
A Polgármester

34.§.
(1) Szakály Község Önkormányzatának polgármestere tevékenységét főáIlásban

látja el. A polgármester megválasztását követóen esküt tesz a ké§viseló-testület
előtt és erről okmányt ír alá. A polgármester jogai és kötelezettségei a
megválasáásávaI keletkeznek, a megbizatás megszűnéséve| szűnnek meg -

(2) 
^ 

kéPviselő-testület elnöke a polgármester. A po|gármester összehívja és vezetia képviseIŐ-testület ülését, valamint képviseti a képviselő-testütetet. A
Polgármester tagja a képviseló-testüIetnek, a képviselő-testület
határozatképessége, döntésh ozatala, működése szempontjábó! önkormányzati
képviselőnek tekintendó.

(3) A polgármester:

- a kéPviselŐ-testület döntései szerint és saját hatáskörében lrányítja a
közös önkormányzati hlvatalt;

- a jegyzőjavaslatainak figyelembevételével meghatározza a közös
Önkormányzati hivatalnak feladatait az önkorm ányzat munkájának a
szervezésébe n, a d öntések előkészítésében és vég reh ajtásá ba n ;- dÖnt a jogszabály által hatáskörébe uta|t államigazgatási ügyekben,
hatóság i h atáskörökben, egyes h atásköreinek gya kórlását áúu házha tla az
alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri ttivatal, a közös
önkormányzati h ivatal ügyinté zőjére;

- a jegyző javaslatára előterjesáést nyújt be a képvise!őtestületnek a
hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének,
va lam i nt ü gyfélfogadási rendjének meg hatá ro zására;

- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
- gyakorolja a munkáltatóijogokata jegyző tekintetében;
- gyakorol1a az egyéb munkáltatóijogokat az alpolgármester és az

ö n ko rm á n y zati intézmé n yvezető k teki n teté be n .

- a Polgármester a külön rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a
fo rrásfe ! haszn á Iásról, dö ntéséről tájékoáa$a a képvise lő-testü letet.

(4) A Polgármesterrel kapcsolatos munkáltatóijogokat a képviselőtestület gyakorolja.

E feladatkörében a képvise!őtestület:
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- a polgármesteffel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezhet bármely
ké pvise lő, a Korm ányh ivata l Hivatal vezetője, Vagyonell enőrző és Vizsgáló
Bizottság,

- fegyelmi eljárás lefolytatásának elrendeléséhez a képviselőtestület
m inősített többségge l hozott dönté se szü kséges,

- a fegyelmi eljárást a Méltatlanságot- Összeférhetetlenséget és
Vagyonosodást Vizsgáló Bizottság folytatja le.

- a polgármester vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a testület által
megválasztott bizoftság folytatja le,

- a polgármester jutalmazására az alpolgármester, vagy bármely képviselő
tehet javaslatot. A javaslat tárgyában a képviselőtestület egyszerű
szótöbbséggel foglal állást.

35.§.

(1\ Az Alpolgármester:
- A képviselőtestület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos
szavazással a képvlselőtestület megbízatásának időtartamára, a polgármester
he lyettesítésé ré,' m u n kájá n ak seg ítése é tjábó! a lpolgá rmestert vá laszt.

(2) Pa, alpolgármester feladatait társadalmi megbízatásban !átja el. Fz.
alpolgármesterre megfelelóen irányadóak a polgármesterre vonatkozó
szabályok.

(3) Az alpolgármesfer feladatai elsősorban előkészítő, összehangoló jellegűek.
Ennek keretében:
- Akadályoztatása esetén helyettesíti a polgármestert,
- Részí vesz a képviselőtestület eIé kerülő elóterjesztések kidolgozásában.
- Részt vesz a gazdasági, társadalmi és közszolgáltatást végző szeruekkel

való kapcsolattaftásb an,
- Segíti a bizoftság munkáját,
- Részt vesz a testületi hatáskötbe tartozó választási, kinevezésí ügyek

előkészítésében,
Feladatait a polgármesíer utasításai szeint látja el.

36.§.

A Jegyző

(1) A jegyző feladatkörét, hatáskörét törvény, vagy annak felhatalmazása alapján
Kormányrendelet á!lapítja meg,

(2) A jegyző feladatai különösen:
- vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
- gyakorolja a munkáltatóijogokat a közös önkormányzati hivatal köztiszfuise!ői
és mu n kavállalói tekintetében, c) gondosko dik az ön kormányzat működéséve!
kapcsolatos feladatok ellátásáról;
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- tanácskozásijoggal vesz résá a képvise!ő-testület, a képviselő-testüIet
bizottságának ülésén;

- jelzi a képviseIő-testüIetnek, a képvise!ő-testület szervének és a
poIgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;

- évente beszámo| a képviselő{estüIetnek a hivataltevékenységérőI;
- döntésre elökészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási

ügyeket;
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
- dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

(1)

vll. FEJEZET
Közös Önkormányzati Hivatal

37.§.

A képviselőtestüIet a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek e!őkészítésére,
az- önkoímán;ryzati döntések" végrehajtására; a testületek működésévet
kapcsolatos adminisztratív feladatok és a jogszabályokban elóírt államigazgatási
feladatok ellátására Szakály, Dúzs és Mucsi községekkeI közösen Szakályl
Közös Önkormányzati Hivatalt működtetnek.

(2) 
^ 

Közös Önkormányzati Hivatalt a iegyző vezeti, aki Szakály, Dúzs és Mucsi
településeken is ellátja a jegyző feladatait. A jegyző kinevezéséhez,
felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos,
többségi döntése szükséges.

(3) A közös Önkormányzati Hivatal belső szervezetének és működésének rendjét, az
ügyféIfogadás rendjét, a polgármester és jegyző fogadóóráinak időpontját,
valamint a munka- és ügyfélfogadásl rendjét a " A Szakályi Közös
Önkormányzati HivataI Szervezeti és Működési Szabályzata llletve Ügyrendje"
tartalmazza.

Vl!l. FEJEZET
HELY! NÉPSZAVAZÁS

38.§.
Népszavazás

A Szakály Község Önkormányzatának Képvise!őtestülete a helyi népszavazás
mint az önkormányzati jogok gyakor!ásának közvetlen formájára - vonatkozőan
részletes szabályokat önálIó rendeletében állapítja meg.

39.§.
A Közmeghallgatás

(1) A képviselő-testület évente Iegalább egyszer e!őre meghirdetett közmeghaIIgatást
tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képvise!ői a
helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott
javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül
választ kel! adni.
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(2) A közmeghaIlgatás helyérő! és időpontjáró! az áIIampolgárokat legalább í5
nappal a tervezett idópont e!őtt hirdetmény útján keIl tá,jékoáatni.

(3) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelynek összeállításáról a jegyző
gondoskodik.

40.§.

Lakossági Fórumok

(1) A képviselő-testület eIőre meghatározott közérdekű tárgykörben, ilIetóleg
jelentősebb döntések sokoldalú eIőkészítése érdekében illetve amelyek a
Iakosság, az egyesületek közvetlen tájékoáatását, a fontosabb döntések
előkészítésébe való bevonását szoIgálják. szükség és igény szerint falugyű!ést,
tarthat .A falugyűlés állásfoglalásáróI, kisebbségi véleményekról a képvise!ó-
testületet tájékoáatni kell.

(2) A fafugyúlés-helyéót,--időpontjáról és a 'napirendjéről- a-'településen élő
áIIampoIgárokat legalább 15 nappal a tervezett időpont e!ótt plakátok, szórólapok
kiküldéséveIés a he|yi Tv-ben va!ó közzététel útján tájékoáatni kell.

(3) A lakossági fórumokról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek összeálIításáróI a
iegyző gondoskodik.

V!!l. FEJEZET

AZ ÖN KORMÁNYZAT KAPCSOLATA|

4í.§

Nemzetiségi Önkormányzat

(1) A Szakály Község Önkormányzata a településen élő Cigány nemzetiség jogainak
érvényesülése, érdekeik védelme, kulturáIis identitásának megőzése, ápo!ása,
erősítése érdekében együttmúködik a Szakáty Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzatáva!.

(2) A Szakály Község Roma Nemzetiség! Önkormányzata és a Szakály Község
Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás alapján Szakály
Község Roma Nemzetiség i Ö n ko rm ányzat m ű ködésének feltéte leit az a !ábbia k
szerint biztosítja:

a) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes
egyeztetés alapján havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában
ingyenesen biztosítja az önkormányzati feladat el!átásához szükséges
helyiséghasznáIatot. A helyiség hasznáIatához kapcsolódó tárgyi
infrastruktúra és rezslköltséget a helyi önkormányzat viseIi.
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b) blztosítja az önkormányzat tuIajdonát képező Életnáz (Régi Óvoda) (7192
Szakály, Fő út 13. sz) épületében 1 db irodahelyiség kizárólagos, valamint
a mellékhelyiségek (folyosó, WC) térítésmentes használatát;

c) helyiség blztosításával segíti a nemzetiségi rendezvények megtartását,
évente egy alkalommal térítésmentesen biztosítja a Művelődési Ház
nagytermének használatát;

d) kiemelt figyelmet fordít a rendeleti szabályozás során, a személyi
ügyekben, nemzetiségi képzési és kulturális ügyekben a nemzetiségi
ön kormá nyzat vé leményezési és javaslattéteI i jogá n ak érvé nyesítésére ;

e) a helyi önkormányzat váIIaIja, hogy a nemzetiségi önkormányzat
működésének, döntéseinek megismertetésére igény szerint lehetőséget
biztosít a Szakály Tv, illetve a Szakály Község Honlapján vaIó térítés
mentes megjelenéshez!

(3) Szakály Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) útján biáosítja a nemzetiségi önkormányzat részére
az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
melynek keretében a Hivatal ellátja:

a) a nemzetiségi önkormányzat testületi ü!éseinek előkészítéséve!
kapcsolatos feladatokat (meghívók, eIőterjesztések, hivatalos levelezés
eIőkészítése, postázása, a testületi ü!ések jegyzőkönyveinek elkészítése,
postázása);

b) a testüíet és tísztségvíseíők döntéseínek előkészíéséveí kapcsolatos
feIadatokat, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási
és postázási feladatokat;

c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyi!vántartási, iratkezelési feladatokat.

(4) A 2. pontban meghatározott feIadatellátáshoz kapcsolódó költségeket - a
testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével - a helyi
önkormányzat viseli.

(5) A jegyző, vagy annak - a jegyzőveI azonos képesítési elóírásoknak megfeIelő -
megbízottja - a hely! önkormányzat megbízásából részt vesz a nemzetiségi
önkormányzat üIésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észIe!.

42.§.

Az Önkormányzat Társulásai
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(1) A Szakály Község Önkormányzat képviselő-testülete megállapodhat más
önkormányzattal, vagy önkormányzatokkal abban, hogy egy vagy több
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző
államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi
személyiséggel rendelkező társuIást hoznak Iétre,

(2\ Arz önkormányzati társulás megalakítására, működésére, megszűnésére a
társulásban résztvevők jogaira és köteIezettségeire az a Mötv. 87-95 §-inak
előírásai az irányadóak.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI

43.§.

A Költségvetés

(1) A helyi önkormányzat kd,ltség.vetése az á!|amháztartás része. Az önkormányzati
alrendszer költségvetése a központi költségvetéstóI elkü!önül, ahhoz központi
költségvetési támogatásokka! kapcsolódik.

(2) A heIyi önkormányzat gazdálkodásának aIapja az éves költségvetése. EbbőI
finanszíroza és látja e! törvényben meghatározott kötelező, vaIamint a kötelezö
feladatai ellátását nem veszélyeáető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feIadatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi
önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalma7za.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhetó.

44.§.

A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítés! és szakmai
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak
jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos
módon közzéteszi.

A helyi önkormányzat gazdáIkodásának b!áonságáért a képviselő-testület, a
gazdálkodás sza bá lysze rűségéért a polgármeste r fe lelős.

Az Önkormányzat vagyona
45.§.

(1) A helyi önkormányzatvagyona a tulajdonábóIés a helyi önkormányzatot
meglllető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és
célok ellátását szolgálják.

(2) Pa önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól a
képvlselótestüIet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglalt
szabályok szerint külön rendeIetben rendelkezik.

(1)

(2)
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46.§.

(í) Jelen Szabályzat kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

A rendelet hatálybalépésével egyidóben a Szakály Község Önkormányzata
Képviselő-testüIetének 3/2013.(lll. 8.) önkormányzati rendelete és az aÁ
módosító 1 4l20'|3.(Xl, 1 4.) önkormányzati rendelet hatályát vesái.

A rendelet kihirdetve:
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A szERvEzETl És műxöoÉsl szngÁLyztT

í. sz. függe!éke

A kéoviselőtestület tagiainak névsora :

községi képviselő-testület névsora

Tö,ő Péter Polgármester
Feuerbach Szabolcs Alpolgármester
Hideg Tamás Képviselő
Horuáth Zoltán Képviselő - - -,-- : - -"- -
Juhász Zsuzsanna KépviseIő
Kovács Gábor Képvise!ő
Véhman János Képviselő

A §zakály Körcéa Roma Nemzetíséaí Önkormánlzat névsora:

Mihalics lstván Elnök
Betónia Lajos Elnökhelyettes
Sánta Tamás Képviselő

Méltatlansáoot- Összeférhetettenséqet és vaovonosodást vizsoáIó Bizottsáo:

Elnök: Juhász Zsuzsanna Katalin
Tag: Véhman János
Tag: Kovács Gábor
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