
BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2007.(IV.20.) Önk.sz. rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL

BEVEZETŐ
Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi LXV. sz.
Önkormányzati Törvény (Ötv) 16.§. (1) bek. és a 18.§. (1) bekezdése alapján
megalkotja Szervezeti, Működési Szabályzatát.

Az önkormányzat az Ötv. által  szabályozott keretek között önállóan működik.
A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi   közügyekben
demokratikus módon széleskörű nyilvánosságot teremtve  kifejezi és
megvalósítja a helyi közakaratot. (Ötv. 2. §. (1) bek.)
A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége
- közvetlenül, illetőleg választott helyi önkormányzata útján - önállóan és
demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit.

Demokratikus módon önállóan alakítja ki saját Szervezeti és Működési
Szabályzatát, melynek során figyelembe veszi a helyi sajátosságokat, igényeket
és lehetőségeket.
A település közügyeit széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.paragrafus

/1/ Az Önkormányzat megnevezése: Bihartorda Községi Önkormányzat
     Székhelye:   Bihartorda
     Címe:  Bihartorda, Kossuth u. 73.
     A képviselő-testület hivatala: Községi Polgármesteri Hivatal  Bihartorda

/2/ A képviselő-testület külön rendeletben szabályozza a községi  címer leírását
és használatát, valamint a helyi kitüntetéseket.

/3/ A polgármester, és a Polgármesteri Hivatal bélyegzőjén a Magyar
Köztársaság hivatalos címere, a polgármester Bihartorda felirat, illetve a
Polgármesteri Hivatal Bihartorda, valamint 1-el kezdődő számozás szerepel.
A Polgármesteri Hivatal bélyegzőinek használatát az Ügyrend tartalmazza.
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/4/ Az önkormányzat testvértelepülési kapcsolatot létesített a Szerbiai Torontál
Torda és a Romániai Aranyos Torda településekkel. ( Az együttműködési
megállapodásokat az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza. )

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATA ÉS HATÁSKÖRE

2.paragrafus

/1/ Az önkormányzat jogi személy.

/2/ Az önkormányzati feladat és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

/3/ A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.

/4/ Az Önkormányzat feladatait az Önkormányzati Törvényben és más
jogszabályokban megállapított hatáskörének gyakorlásával valósítja meg.

/5/ Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület szervei:
 a polgármester
 a képviselő-testület bizottságai és a
 képviselő-testület hivatala

látják el.

/6/ A képviselő-testület a 3. sz. mellékletben meghatározott hatáskörök
gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

/7/ A képviselő-testület által átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

/8/ A képviselő-testület a hatáskör átruházásáról, illetőleg visszavonásáról
annak felmerülésekor dönt.

/9/ A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának döntését a
települési képviselő kezdeményezésére felülvizsgálja, megsemmisítheti, illetve
megváltoztathatja.

/10/ A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéséről köteles   a
képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

/11/ Az át nem ruházható hatásköröket az Ötv. 10. §-a tartalmazza.
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/12/ A településen a temető fenntartásáról a Református Egyház gondoskodik,
melyhez az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mértékű
anyagi támogatást nyújt.

/13/ Az idősek napközbeni ellátását, a házi segítségnyújtást, a szociális
étkeztetést, a gyermekjóléti szolgáltatást,  a családsegítést, a támogató
szolgálatot és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Sárréti
Többcélú Kistérségi Társulás keretében társulásban látja el. A háziorvosi
ellátást vállalkozó háziorvos végzi.

/14/ A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülése érdekében az
Általános Iskola 8 osztályában – a szülők kérésére – cigány kisebbségi oktatás
folyik. Az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a települési
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

3.paragrafus

/1/ A képviselő-testület 8 tagból áll, a Polgármester hivatalból  tagja a
képviselő-testületnek.  A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1.sz. függelék
tartalmazza.

/2/ A képviselő-testület megalakulását követő 15 napon belül alakuló ülést tart.
Az ülés napirendje:
1.) A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása.
2.) Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
3.) A polgármesteri program ismertetése.
4.) A polgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása.
5.) SZMSZ módosítás, bizottságok megválasztása.
6.) Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen,
eskütétele.
7.) Az alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása.
8.) Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára.
9.) Különfélék.

/3/ Évente 6 alkalommal a munkatervben meghatározott időpontban rendes,
szükség esetén rendkívüli ülést  tart.
A képviselő-testületi ülések időpontja 13 óra és csütörtök. Helye: Polgármesteri
Hivatal tanácskozó terme.
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/4/ A képviselő-testület ünnepi ülést is tarthat.

/5/ A képviselő-testület évente 1 alkalommal a munkatervben megha-
tározott időpontban és napirenddel közmeghallgatást tart.

4.paragrafus

/1/ A képviselő-testület hatáskörét ülésein gyakorolja.

/2/ A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési
képviselők több mint fele jelen van. Az ülés vezetője a határozatképességet
köteles folyamatosan vizsgálni.

/5/ A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatás esetén az
alpolgármester hívja össze a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében.

/6/ A polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása   /legalább 2
hónap/ a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség  egyidejű betöltetlensége
esetén az ülést az Ügyrendi Bizottság  elnöke hívja össze és vezeti.

/7/ A képviselő-testületi ülést össze kell hívni:
- a képviselő-testületi tagok 1/4-nek
- a képviselő-testület bizottságainak indítványára
- polgármester, a jegyző és a Közigazgatási Hivatal Vezetőjének

kezdeményezésére.   Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.
Az indítványnak tartalmazni kell az ülés összehívásának indokát, - csatolva az
előterjesztést, esetleges határozati javaslatot - időpontját és napirendjét.
A polgármester 15 napon belül az ülést köteles összehívni.

A képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés tartásáról.

/8/ A képviselő-testületi ülésre szóló meghívót írásba kell foglalni, melyhez
csatolni kell az írásos előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket és határozati
javaslatokat.

/9/ A szóbeli előterjesztéseket a képviselő-testület ülésén az előterjesztőnek fel
kell olvasnia.

/10/ A meghívót az ülés előtt legalább 5 nappal az ülés előtt kézbesíteni kell.

/11/ Sürgős esetben rendkívüli testületi ülést a polgármester szóban is –
távbeszélő útján – összehívhatja.
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/12/ A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
- akiket a polgármester és a képviselő-testület indokoltnak tart
- a napirendi pontok előadóit
- a jegyzőt
- a gazdálkodó egység vezetőjét
- a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökét
- a vállalkozók képviselőjét,
- a Vöröskereszt helyi Szervezetének képviselőjét és a Kertbarátkör

képviselőjét, az intézményvezetőket és a Református Egyház képviselőjét a
tevékenységüket érintő témák megtárgyalásakor.

5.paragrafus

/1/ A képviselő-testületi ülések nyilvánosak, azon bármely állampolgár részt
vehet.  Az ülés időpontját,  helyét,  napirendjét a napirendek előadóit az ülést
megelőző 2 napon át hangosbemondó útján  a lakosság tudomására kell hozni.

/2/ A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adásra, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor ha az
érintett a   nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. A lehetőségről az érintettet a
napirendi pont tárgyalása előtt nyilatkoztatni kell.
Zárt ülést tart még önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési
ügyek tárgyalásakor.

/3/ Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiirt
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

/4/ Zárt ülés tartását  kezdeményezheti a polgármester, a jegyző és bármelyik
képviselő.
/5/ Zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, a Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, továbbá meghívás esetén az érintett és a szakértő vesz részt.
Törvény által előirt esetben az érintettet meg kell hívni.

6.paragrafus

/1/ A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik.

/2/ A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kér:
- a települési képviselőktől
- az alpolgármestertől
- a jegyzőtől
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- gazdálkodó szervektől
- társadalmi szervezetektől

/3/ A munkaterv tartalmazza az ülés tervezett időpontját, a napirendi pontokat, a
napirend előadóját, az esetleges bizottsági vizsgálatot vagy állásfoglalást.
A közmeghallgatás időpontját és napirendjét.

/4/ A munkatervet polgármester terjeszti a testület elé legkésőbb a   tárgyévet
megelőző december 31-ig.

/5/ A munkaterv javaslat előkészítésekor a polgármester tájékoztatást  ad a
tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról és azok
indokáról.

/6/ A testület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni   a települési
képviselőknek és a munkatervben felvett javaslat  előterjesztőjének.

7.paragrafus

/1/ Az előterjesztett napirendi javaslatról a képviselő-testület - vitát követően -
dönt.

/2/ Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és  bármely
képviselő tehet javaslatot. A javaslatot az ülésvezető  felszólítására indokolni
kell. A javaslat és az indokolás elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül
dönt.
/3/ A képviselő-testület a napirendi pontokat az általa elfogadott   sorrend
szerint tárgyalja.

/4/ A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri
tájékozatót a képviselő-testület a napirend előtti témák  között - vita nélkül -
tudomásul veszi, valamint dönt a lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolók, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések
elfogadásáról.

AZ ÜLÉS VEZETÉSE

8.paragrafus

/1/ A képviselő-testület ülésének vezetésére az SZMSZ 4. paragrafus   /5/ és /6/
bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
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/2/ Az ülés vezetőjének feladatai:
- köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat és   a megjelent

       állampolgárokat.
- megállapítja az ülés határozatképességét és ezt folyamatosan

       figyelemmel kíséri
- megnyitja az ülést
- határozatképtelenség esetén megállapítja és kinyilvánítja az

       ülés határozatképtelenségét, és elhalasztja.
- az elhalasztott ülést változatlan illetve a még meg nem tár-

       gyalt napirendi pontokkal 8 napon belüli időpontban ismétel-
       ten összehívja.

- előterjeszti a napirendi javaslatot, indítványozza a kapcso-
        lódó napirendek összevonását.

- tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről, és beszámol
       a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról illetve az
      átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.

- napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és le-
        zárja a vitát.

- lehetőséget ad a napirend előadójának a válaszadásra.
- szót ad a jegyzőnek a törvényességet érintő észrevétel megté-

         telére.
- napirendi pontokként szavazásra bocsátja a határozati javas-

          latot és kihirdeti a határozatot.
- biztosítja a képviselők interpellációs jogának gyakorlását.
- biztosítja az ülés zavartalan rendjét, ennek érdekében figyel-

          mezteti a hozzászólót aki eltér a tárgyalt témától, a tanács-
          kozáshoz nem illő, másokat sértő magatartást tanúsít.

- az ülésen megjelent állampolgárokat a tanácskozás rendjének
          zavarása esetén rendre utasítja, ismételt rendzavarás esetén
          a terem elhagyására kötelezheti.

9.paragrafus

/1/ A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza.
Nyílt szavazás  kézfelnyújtással történik.

/2/ A jelenlevők 1/3-ának indítványára egyszerű szótöbbséggel titkos
szavazást rendelhet el minden olyan ügyben, amelyben zárt ülést tart, vagy
tarthat.
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/3/ Titkos szavazást kell tartani választás, kinevezés, felmentés vezetői
megbízás adása, visszavonása, valamint fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés
(büntetés kiszabása) esetén.

/4/ A titkos szavazás lebonyolítása és eredményének kihirdetése az  Ügyrendi
Bizottság feladata.

/5/ Név szerinti szavazással dönt a képviselő-testület megbízatásának lejárta
előtti feloszlatásáról.

/6/ A polgármester a jelenlévők 1/3-ának indítványára egyszerű szótöbbséggel
név szerinti szavazást rendelhet el.

/7/ Név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden
képviselőt személyesen szólít és a képviselő által adott választ a névsorban
rögzíti. A szavazás végén a képviselő nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.

/8/ Nyílt szavazás eredményét az ülésvezető állapítja meg.

/9/ A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több   mint a
felének igen szavazata szükséges.
A döntés meghozatala előtt, amennyiben több hozzászóló nem jelentkezik az
ülés vezetője a vita során elhangzott hozzászólásokat és javaslatokat
összefoglalja és a vitát lezárja.

/10/ Minősített többség szükséges az alábbi ügyek eldöntéséhez:
- önkormányzati rendelet elfogadásához
- szervezetének és működésének kialakításához

        (SZMSZ elfogadásához)
- törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbi-

       zás ügyekben
- feloszlatásának kimondásához
- a polgármester elleni kereset bírósághoz való benyújtásához
- körjegyzőség alakításához
- alpolgármester választásához
- a polgármesteri tisztség betöltési módjának megváltoztatásához
- önkormányzati társulás létrehozásához
- társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz,
- intézmény alapításhoz
- megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről
- nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozáshoz
- a képviselő kizárásához



9

- az Ötv. 12.paragrafus /4/ bek. szerinti zárt ülés elrendeléséhez
- helyi népszavazás kiírása, önkormányzati jelképek, kitünteté-

        sek és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása
        díszpolgári cím adományozásához.

- gazdasági program, a költségvetés elfogadása, döntés a végre-
       hajtásról szóló beszámoló elfogadásához.

- a helyi adók  megállapításához
- település rendezési terv jóváhagyásához
- 1 millió Ft hitel felvételhez
- kötvény kibocsátáshoz
- közösségi célú alapítvány forrás átvétel-átadáshoz
- állásfoglalás Megyei Önkormányzati Intézmény átszervezéséről,

       megszüntetéséről,  ellátási szolgáltatás körzeteiről, ha a szolgáltatás a tele-
       pülést is érinti.

- önkormányzat rendeletében meghatározott esetekben.

/11/ A  szavazás során ha a képviselő-testületnek rendelet alkotási, illetve
törvényben meghatározott határozathozatali  kötelezettsége van és a rendelet-
tervezet illetve határozati javaslat az elfogadáshoz szükséges szavazatot nem
kapta meg a levezető elnök még ugyanazon ülésnapon elrendelheti a szavazás
megismétlését, ismételt eredménytelenség esetén a témát a következő ülés
napirendjére kell tűzni.

/12/ A képviselő-testület döntés hozatalából kizárható az, akit vagy   akinek
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.

KÉRDÉSEK -  INTERPELLÁCIÓK

10.paragrafus

/1/ Települési képviselők kérdéseiket és interpellációikat a napirendek
megtárgyalását követően terjesztik elő, vagy írásban   nyújtják be.

/2/ Kérdésre adott válasz elfogadásáról ha a kérdező nem fogadja el,   a
képviselő-testület dönt.

/3/ Interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik és a
testület dönt.

/4/ Az interpellációra írásban adott választ minden képviselőnek 15 napon belül
meg   kell küldeni, elfogadásáról a testület következő ülésén dönt.
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/5/ Az ülésen a megjelent állampolgárok az ülés rendjét nem zavarhatják, a
kérdezni, vagy hozzászólni akarók részére az ülés végén a képviselők döntése
alapján a levezető elnök adhat szót.

AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ALKOTÁS

11.paragrafus

/1/ A képviselő-testület önkormányzati rendeletet és önkormányzati
határozatot alkot.

/2/ Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészítéséről a jegyző, a  határozati
javaslat elkészítéséről a napirend előterjesztője  a jegyző közreműködésével
gondoskodik.

/3/ A határozati javaslatot írásban kell előterjeszteni, tartalmaznia kell a
tervezett döntést, a végrehajtás idejét és felelősét.

/4/ Rendeletalkotást kezdeményezheti a polgármesternél:
- települési képviselő
- képviselő-testület bizottsága
- jegyző

/5/ Polgármester a kezdeményezést és a tervezetet a képviselő-testületnek
írásban nyújtja be.

/6/ A képviselő-testület a rendelet-tervezetet társadalmi vitára  bocsáthatja, vagy
falugyűlés elé terjesztheti.

/7/ Rendelet-tervezet elkészítésére ideiglenes bizottságot is alakíthat.

/8/ Képviselő-testület döntéseit a 9.§. (10) bek-ben foglaltak kivételével
egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az önkormányzati hatósági ügyekben a Közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. alapján jár el.

/9/ Módosító indítványokról a képviselő-testület a végszavazás előtt dönt.

/10/ A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján 15 napra ki kell függeszteni.
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/11/ Az önkormányzat rendeletét és határozatait külön-külön, folyamatos arab
számozással az elfogadás éve, hónapja, napja megjelöléssel Önk.sz.rend. illetve
Önk.sz.hat jelzéssel kell jelölni.   (Pl: 1/1995./I.1./ Önk.sz.rend. illetve
1/1995./I.1./ Önk.sz.  hat./

/12/ Tisztségviselők a megjelölt felelősön kívül is felelősek a döntések
végrehajtásáért.

/13/ Az önkormányzati rendeletekről nyilvántartást kell vezetni, a
nyilvántartás tartalmazza a rendelet megjelölését, tárgyát, és   a megjegyzés
rovatot. A módosító vagy hatályon kívül helyező   rendelet megjelölését.

/14/ Az önkormányzati rendelet nyilvántartásáért naprakész állapotban tartásáért
a jegyző felelős. Szükség esetén kezdeményezi a   rendelet módosítását, vagy
hatályon kívül  helyezését.

/15/ Hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét az SZMSZ 3.sz.
függelékeként kell kezelni.

/16/ Az önkormányzat rendeleteit ciklusonként felül kell vizsgálni.

/17/ Az önkormányzati határozatok nyilvántartásának tartalmaznia kell   a
határozat számát, tárgyát, a végrehajtás határidejét, és felelősét, a végrehajtás
tényét, idejét, a végrehajtás jelentésének   idejét.

/18/ A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról a
polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

JEGYZŐKÖNYV

12.paragrafus

/1/ A képviselő-testület üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni,  elkészítéséről a
jegyző gondoskodik. A zárt ülésen elhangzottakról külön jegyzőkönyvet kell
készíteni.

/2/ A jegyzőkönyv tartalmazza:
- az ülés helyét, idejét
- az ülésről távollévőket aszerint, hogy távolmaradásukat be-

        jelentették, vagy nem.
- az elfogadott napirendet
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- a napirendi pontok, az előadók nevét
- szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartamát
- a napirendi ponttal kapcsolatban felvetett kérdésekre adott

       válaszok rövid tartalmát
- a felszólalók nevét, mondanivalójuk lényegét
- szóban előterjesztett határozati javaslatot
- a szavazás számszerű eredményét
- a hozott határozatok és rendeletek szó szerinti szövegét
- az elhangzott kérdésekre adott választ
- az interpellációkat és tett intézkedéseket

/3/ A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző saját kezűleg írja   alá.

/4/ A polgármester és a jegyző távolléte esetén a jegyzőkönyv aláírására
jogosult:

- polgármester helyett az alpolgármester, vagy az ülést levezető elnök
- jegyző helyett a helyettesítésével megbízott személy, vagy

       a jegyző által kijelölt személy

/5/ A jegyzőkönyv 2 példányban készül, az eredeti példány mellékleteivel a
Polgármesteri Hivatalban marad, ahol az állampolgárok ügyfélfogadási időben a
jegyzőnél megtekinthetik.   Évenként beköttetéséről a jegyző gondoskodik.

/6/ A jegyzőkönyv másolati példányát mellékleteivel együtt az ülést követő 15
napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar megyei Közigazgatási Hivatalhoz.

/7/ A jegyzőkönyv mellékletei: meghívó, jelenléti ív, előterjesztések.

/8/ A zárt ülésről készített külön  jegyzőkönyvbe, valamint az ülés  írásos
anyagába  az SZMSZ 5. paragrafus /5/ bekezdésében felsoroltakon kívül más
nem tekinthet be.

A zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos anyagait az általános szabályok szerint, de
elkülönítve kell tárolni és megőrizni.

13.paragrafus

/1/ A képviselő-testület évente egy alkalommal a munkatervben szereplő
időpontban és napirenddel közmeghallgatást hív össze, melyen a
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választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű
kérdést és javaslatot tehetnek.

/2/ A közmeghallgatás, illetve a falugyűlés időpontjáról a lakosságot
hangosbemondón a  meghallgatás, illetve a falugyűlés előtt 5 napon keresztül
tájékoztatni kell.

/3/  Szükség szerint a képviselő-testület döntése alapján falugyűlést kell tartani.

/4/ A falugyűlésen tájékoztatni kell a megjelenteket a lakosságot   érintő
fontosabb kérdésekről, a képviselő-testület munkájáról,  célkitűzéseiről.

/5/ A falugyűlés elé kerülő témákat a képviselő-testület előzetesen megtárgyalja.

/6/ Az elhangzott bejelentések, javaslatok nyomán tett intézkedésekről a
lakosságot tájékoztatni kell.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI

14.paragrafus

/1/ A Képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre:
- Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság

A bizottság 3 tagú, elnöke és tagjai képviselők

- Gazdasági Bizottság
A bizottság 5 tagú, 3 tagja képviselő, 2 tagja kívülálló.

- Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság
A bizottság 5 tagú, 3 tagja képviselő, 2 tagja kívülálló.

15.paragrafus

/1/ Az Önkormányzat feladatainak eredményesebb ellátása érdekében
esetenként ideiglenes bizottságot hozhat létre.

/2/ Ideiglenes bizottságot célszerű létrehozni:
- önkormányzati rendelet előkészítésére
- munkatervben meghatározott valamely napirend előkészítésére
- nagyobb jelentőségű feladat végrehajtásának megszervezésére
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       a végrehajtás ellenőrzésére
- társulási együttműködési megállapodás előkészítésére

/3/ A bizottság létrehozásáról, összetételéről, feladatáról a képviselő-testület a
megalakításkor dönt.

/4/ A bizottság képviselő és nem képviselő tagjainak joga és köte-
lezettségei a bizottság működésével összefüggésben azonosak.
/5/ A bizottságba a képviselő-testületi tagokon kívül tagot delegálhatnak a
képviselő-testület felkérésére:

- a településen működő gazdálkodó egységek
- az önkormányzat intézményei
- a községben működő pártok és társadalmi szervezetek

/6/ A települési képviselő több bizottság tagjává is megválasztható.

/7/ A bizottság létrehozásáról és megszűntetéséről a képviselő-testület
minősített szótöbbséggel dönt.

16.paragrafus

/1/ Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság feladat- és hatásköre:
- megvizsgálja a képviselők és a polgármester megbízatásának

törvényességét,
- közreműködik az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat
alkotására,

- vizsgálja a hatályban lévő SZMSZ hatályosulását,
- figyelemmel kíséri a bizottságok működésének szabályszerűségét,
- figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit, működésük

szabályszerűsége tekintetében (javaslatot tesz az alapító okiratok
módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat kiadására),

- javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására.
A polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos feladatok:

- képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése,
- a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,
- a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság

biztosítását, a bizottság elnöke és 1 tagja minden hónap első
munkanapján 9-11 óráig a megtekinteni szándékozóknak.
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- a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és
nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül,

- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek
keretében:
o a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az

ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére,
o a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az

ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése,

- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-
testület soron következő ülésére terjeszti.

- Vizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló
kezdeményezéseket.

17. paragrafus

/1/ Gazdasági Bizottság feladat- és hatásköre:
- megtárgyalja és véleményezi a képviselő-testület elé kerülő az

önkormányzat gazdálkodását érintő előterjesztéseket.

/2/ Szociális, Egészségügyi, Oktatási és Sport Bizottság feladat- és hatásköre:
- megtárgyalja és véleményezi a képviselő-testület elé kerülő szociális,

egészségügyi, oktatási és sport témájú előterjesztéseket.

/3/ A bizottságok működésének szabályait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

/4/ A bizottságok munkatervet nem készítenek .

/5/ A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik.
A bizottsági ülést össze kell hívni ha a képviselő-testület elé kerülő előterjesztés
megtárgyalásához szükséges, a képviselő-testület határozata és a bizottsági
tagok egyharmadának napirendet is megjelölő indítványára és a polgármester
kezdeményezésére.

/6/ Az üléseket a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság által
megbízott személy vezeti.

/7/ A bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van,
döntéseit szótöbbséggel hozza.

/8/ A bizottság munkájába szükség esetén kívülállót, elsősorban szak-
értőként - bevonhat.
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/9/ A bizottság munkáját a jegyző által megbízott Polgármesteri Hivatali
dolgozó segíti, elvégzi a szükséges adminisztrációs feladatokat, elkészíti a
bizottsági ülésről a jegyzőkönyvet.

/10/ A jegyzőkönyv  tartalmára a 12 §. (2) bek. kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy a bizottság rendeletet nem alkothat.

/11/ A bizottság ciklusonként tevékenységéről beszámol a képviselő-
testületnek.

/12/ Ha a bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörben jár el
tevékenységről a testület soron következő ülésén  beszámol.

/13/ A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság munkájának segítésével
megbízott polgármesteri hivatal dolgozója írja alá.

POLGÁRMESTER,  ALPOLGÁRMESTER,   JEGYZŐ

18.paragrafus

/1/ A polgármester a megbízatását társadalmi megbízatásban látja el.
Minden héten hétfőn 8-10 óráig ügyfélfogadást tart a Polgármesteri Hivatalban.

/2/ Polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület  a megbízatás
időtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével megváltoztathatja.

/3/ A polgármesteri tisztségének megszűnése esetén munkakörét új
polgármester hiányában az alpolgármesternek adja át.

/4/ A  képviselő-testületet a polgármester képviseli, aki a képviseleti jog
esetenkénti ellátásával az alpolgármestert és más települési képviselőt is
megbízhatja.

/5/ A polgármester feladatai a képviselő-testülettel, illetőleg annak szerveivel
kapcsolatban különösen a következők:

- segíti a települési képviselők munkáját
- biztosítja a bizottságok jogainak és kötelességeinek érvé-

            nyesülését
- ellátja az alpolgármester bevonásával a bizottságok rendsze-

            res tájékoztatását
- meghatározza a jegyző feladatait a képviselő-testület működé-
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            sével összefüggésben
- kapcsolatot tart a település társadalmi és lakossági szervei-

            vel, annak vezetőivel
- elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közremű-

            ködését
- ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait
- dönt az egyszeri bérhitel felvételéről, egyéb hitelekről a képviselő-

            testület dönt.
- dönt a költségvetési tartalék 20 %-ig terjedő felhasználásáról
- megállapodást köthet az éves költségvetés 0,5 %-ig terjedő va-

            gyonügyletben
- véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben
- nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek
- a dolgozókkal kapcsolatos egyes munkáltatói jogok tekintetei-

            ben egyetértési jogot gyakorol.

19.paragrafus

/1/ A képviselő-testület a polgármester javaslatára, a polgármester
helyettesítésére és munkájának segítésére tagjai közül társadalmi megbízatású
alpolgármestert választ.

/2/ A képviselő-testület dönt az alpolgármester illetményének mértékéről.

/3/ Az alpolgármester polgármester irányításával látja el feladatait.

20.paragrafus

/1/ A képviselő-testület pályázatban meghatározott feltételek figyelembe
vételével határozatlan időre nevezi ki a jegyzőt.

/2/ A pályázat kiírásáról és annak tartalmáról a képviselő-testület  dönt.

/3/ A pályázatot egy országos és egy megyei lapban meg kell jelentetni.

/4/ A jegyző az Ötv. 36. paragrafus /2/ /3/ bek-ben foglaltakon túlmenően:
- a polgármester útmutatásával előkészíti a képviselő-testület

            és a bizottság elé kerülő előterjesztéseket, illetve állást
            foglal azok jogszerűsége tekintetében.

- napirend előtti feladatok keretében tájékoztatja a testületet
            az önkormányzatot érintő jogszabályváltozásokról.
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- véleményt nyilvánít, illetve állást foglal a polgármester és a
            képviselők kérésére jogértelmezési kérdésekben

- igény szerint, de legalább ciklusonként tájékoztatja a képvise-
            lő testületet a hivatal munkájáról, az államigazgatási ügyinté-
            zés helyzetéről.

- rendszeresen fogadóórát tart
- javaslatot tehet az önkormányzat döntésének felülvizsgálatára
- gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek naprakészen tartásáról

TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK

21.paragrafus

/1/ A települési képviselő az önkormányzati feladat- és hatáskörök
megvalósításáért a település egészéért vállalt felelősséggel vesz   részt választói
érdekeinek képviseletében.

/2/ A települési képviselő megbízatása jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek.

/3/ A települési képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesz a
képviselő-testület előtt.

/4/ A képviselő az eskü letételéig nem gyakorolhatja képviselői jogait.

/5/ A képviselő megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év
január 1-től számított 30 napon belül – törvényben szabályozott –
vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házas, vagy élettársának, valamint gyermekének
vagyonnyilatkozatát.

/6/ A képviselő az Ügyrendi Bizottság elnökének értesítésére köteles 8 napon
belül a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos azonosító adatokat a bizottság
rendelkezésére bocsátani.

/7/ Az (5) bekezdésben hivatkozott vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása
esetén – annak benyújtásáig – a képviselő a képviselői jogait nem
gyakorolhatja, és képviselői megbízatásával kapcsolatban meghatározott
juttatásokban nem részesülhet.
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/8/ A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos szabályok a /7/ bekezdésben foglaltak
kivételével a polgármesterre is vonatkoznak.

/9/ A képviselő jogai:
- tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bizottsá-

            gainak ülésén
- javasolhatja a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgya-

            lását, elutasítás esetén a polgármesterhez fordulhat.
- kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül

            bizottságának, a polgármesternek átruházott hatáskörben ön-
            kormányzati ügyben hozott döntését.

- a képviselő-testület vagy a polgármester megbízása alapján
            képviselheti a képviselő-testületet

- igényelheti a polgármesteri hivataltól a képviselői munkájához
            szükséges feltételek biztosítását, közérdekű ügyben intézkedést
            kezdeményezhet.

- jogosult megbízatásának ellátásával összefüggésben meghatározott
            tiszteletdíjra és természetbeni juttatásra.

- képviselői fórumot szervezhet

/10/ A képviselő köteles:
- választóival a kapcsolatot tartani, jogos panaszai intézését

            figyelemmel kísérni
- írásban vagy szóban a polgármesternél előzetesen bejelenteni,

            ha a testület ülésén nem tud megjelenni, illetve egyéb meg-
        bízatásának teljesítése akadályba ütközik

- a képviselő-testület munkájában a testületi döntések előké-
            szítésében, a különböző vizsgálatokban részt venni.

- képviselői megbízatásához méltó a képviselő-testület, valamint
            annak szervei tekintélyét és hitelét óvó magatartást tanúsítani.

- a képviselői tevékenység során tudomására jutott állami, szol-
            gálati és üzleti titkot a vonatkozó rendelkezések szerint meg-
            őrizni

- bejelenteni - döntéshozatal előtt- személyes érintettségét

POLGÁRMESTERI HIVATAL
 22.paragrafus

/1/ Az önkormányzat működésének biztosítására és az államigazgatási  ügyek
intézésére egységes hivatalt hoz létre Községi Polgármesteri Hivatal
elnevezéssel.
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/2/ A hivatalt a jegyző vezeti.

/3/ Fő feladata az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása. A Polgármesteri Hivatal ellátja továbbá a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.

/4/ A hivatal létszáma: 1 fő jegyző, 5 fő ügyintéző, 1 fő kisegítő, 1 fő
részmunkaidős ügyintéző.

/4/ A polgármesteri hivatal munkarendje: a hivatali munkaidő hétfő-
től csütörtökig: fél 8-tól 16-óráig, 30 perces ebédidővel 12-12.30-ig,  pénteken
fél 8-tól 13,30-ig tart.
Az ügyfélfogadás rendje: naponta 8-12 óráig, szerdán 8-16 óráig.

/5/ A hivatal belső szervezeti tagozódását, ügyrendjét 5. sz. melléklet
szabályozza. A kiadmányozás rendjét a 6. sz. melléklet  szabályozza.

/6/ Az önkormányzat technikai eszközök hiányában az elektronikus ügyintézést
nem kívánja bevezetni.

A költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát a 7. sz. melléklet, a
szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét a 8.  sz. melléklet szabályozza.
A belső ellenőrzési kötelezettség, a belső ellenőrzést végző személy/szervezet
jogállásának, feladatának meghatározatását a 9.sz. melléklet szabályozza.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA

23.paragrafus

/1/ A költségvetést a képviselő-testület 2 fordulóban tárgyalja meg.

/2/ Az első fordulóban tájékoztatni kell a testületet a bevételi  forrásokról,
kiadási szükségletekről, esetleges alternatívákról.      (koncepció)

/3/ A második fordulóban a képviselő-testület az önkormányzat költ-
ségvetéséről a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve rendeletet alkot.

/4/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg
szabad pénzeszközök lekötéséről a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása
mellett rendeletben foglaltak figyelembevételével saját hatáskörben döntsön.
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/5/ A képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámolót
rendelet formájában fogadja el.

/6/ A polgármester a költségvetés féléves és a 3/4 éves teljesítéséről  köteles a
képviselő-testületet tájékoztatni.

/7/ A hitelfelvétel rendjét a képviselő-testület a költségvetési rendeletében
szabályozza.

/8/ Az önkormányzat gazdálkodását a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által
megbízott belső ellenőrzést végző szervezet látja el.

ZÁRÓ   RENDELKEZÉSEK

24.paragrafus

/1/ Az SZMSZ megalkotásáról szóló rendelet a kihirdetését követően 2007.
április 20-án lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

/2/ Az SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/1995.(IV. 12.)
Önk. sz. rendelet, 8/1999.(VI. 11.) Önk. sz. rendelet, 8/2001.(XI. 20.) Önk. sz.
rendelet, 10/2002.(X.31.) Önk.sz. rendelet, 12/2002.(XI. 21.) Önk. sz.
4/2003.(IV.10.) Önk. sz. rendelet és a 9/2005.(IX. 20.) Önk. sz. rendelet.

Dr. Szabó József                                                                    Karalyos Zoltánné
   polgármester                                      jegyző


