Izsófalva Nagyközség Önkorm ányzat Képvíselő-testületének
I4l2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályz atárő|
Módo sítás akkal e gl s ége s szerkezetb en

Izsófalva Nagyközség Önkormányzat képviselő-testiilete az Alaptörvéty 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzataíről szóló 20II. évi
CL)OO(X. törvény 53. § (1) bekezdésébenfoglalt felbatalmazás alapjan a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és működési rendjéről.

,AltalánosI. F'ejezet
rendelkezések
1.§

(I) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Izsőfalv a Nagykö z sé g Önkormány zata.
(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe:
374I lzsőfalva, Izsó M. u. 64.
(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet:
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatanak képviselő-testülete,
@) Az önkormányzat illetékességiterülete: Izsófalva Nagyközségközigazgatási

Az önkormányzatjelképeit

területe.

2.§
és azok hasznáiaténak rendjét a képviselő-testiilet külön rendelet-

ben állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat képviselő-testíilete a helyi kitiintetések és elismerő címek alapítasára

és

adományazásara külön rendeletet alkot.

4.§

A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 7 fő. A képviselők akruális névjegyzékétaz SZMSZ 1 . sz. fliggeléke hrtalmazza.
II. Fejezet
Az önkorm ányzat feladata, hatásköre

5.§

Izsófalva Nagyközségi tinkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormanyzatairőI szőIő
20ll. évi CLX)O(D(. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 20. § (1) bekezdése szerinti feladatokat, saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját.

6.§

'

(1) A képviselő-testtilet hatáskör átrahazásának lehetőségét az átrvhazás alapvető szabályut
az Mötv. 41. § (4)-(5) bekezdésetartalmazza.
(2)'A képviselő-testiilet a polgármesterre rvhánza a
' Kiegészítettea 6/2015. (VI.29,) ök. rendelet

a)településigyógyszertámogatásmegáIlapításáí,
b) a tel epül é s i gyermeknevelé s i támo gatás me gállapítását,
c) a köztemetés elrendelését,
d) a szocíális étkeáetésmegállap ítását,
e) a hází segítségnyújtásbiáosít ását;'
(3) A képviselő-testület aPér:z'úgyi-és Szociális Bizottságraruházza a
a) a települési létfenntarlási tárnogatás-,
b) a települési temetési támogatás-,
c) a telepiilési támogatás elemi kát elháritásálhoz-,
d) a települési lakásfenntartási támogatás megállapításéú..

7.§
Az Mötv.42. §-ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a helyi közügy megoldásának vállalása, yagy az arről történő lomondás,

b) gazdasági tarsaságba való belépés, kilépés,ezekalapítása, megsziintetése.

III. Fejezet
A képviselő_testület működése
1.

A képviselő-testület üléseinek száma
8.§

A képviselő-testi,ilet rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart"
9.§
kell rendes üiést tartani.
Q) képviselő-testtilet adott évi rendes üléseinek konkrét szénnát és időpontját a képvise^ áIíaIhatarozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az éves munkatewbenaz
lő-testiilet
(1) bekezdésben meghatérozott ülésszámtól több ülést is elő lehet írni.
(3) A munkatervet minden év januar 31-éiga polgármester terjeszti elő, melyet abeérkezett
javaslatok alapjan a jegyző - a gazdasági programot figyelembe véve áIIít össze.
(4) A munkaterv tartalmazza
(1) Évente legalább 8 alkaiommal

a) az ülések időpontját,
b) az adott ülésen targyalandó témákat,
c) az előterjesáő megnevezését,
d) az előterj esáésben közreműködőket.

10.§

(1) Rendkívüli ülést kell összehívni
a) az Mötv. 44 §-ban meghatáttozott esetben,
b) ha a kópviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásiáról dönt,
c) ha a testiileti ülés összehívását más hivatalos szervek kezdeményezik.
(2) Rendkívüli ülést lehet összehívni, ha a polgármester megítéléseszerint az (I) bekezdésen kívüli esetben a képviselő-testület összehívásara van szükség.

2.

A képviselő-testületi ülések összehívása
2

11.§

(1) A képviselő-testtilet üléséta polgármester az elfogadott éves munkatervben meghatárczattak szerint, vagy rendkívüli ülés esetén hívja össze és vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpo|gármester gyakorolja.
(2) A polgármesteri és a képviselő-testület tagaibőIválasúott alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester és a képviselő-testiilet tagiaiból válasúott aipolgármester tartós akadáIyortatása esetében a Pénzügyi- és Szociális Bizottság elnöke hívja öszsze a képviselő-testiiletet, és vezetí a képviselő-testtilet ülését.
(3) A képviselő-testület ülését- főszabályként - az önkormányzat széIútelyétekell összehívni.
(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselőtestiilet üléséta székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni.

12.§
A képviselő-testtilet rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.
13.§

A képviselő-testiilet rendkívüli üléseit a rendes ülés összehívására jogosult személy hívja öszsze.

14.§

(1)
(2)

a)
b)
c)
d)

A képviselő-testíilet rendes ülésénekösszehívása írásos meghívó kiküldésével történik"
A meghívónak tarlaLmaznia kell
azúIéshelyét,
az ülés időpontját,

a tervezett napirendeket,
a napirendek előadóit,

e) a képviselő -testület ül ése ö s szehívój ának me gnevezését,

(3)

A meghívőhoz mellékelni kell a jegyző áItaljogszeníségiszempontból megvizsgált elő-

terjesáéseket.
@) Az előterjesztésben szereplő rendelettewezet szakszerű elkészítésérőIa jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébeszükség szerint bevonja a hivatal trárgy szerinti illetékes személyeit, valamint kúlső szakértőt,
(5) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testiileti ülés időpontja előtt legalább 5
nappal ki kell küldeni, A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag póstazásátőI,
érintettekh ez valő eljuttatásaról.
(6) A meghívőtaz alábbi személyeknek kell megküldeni
a) a képviselőknek,
b) ajegyzőnek,
c) önkormany zati íntézményvezetőj ének,
d) a nemzetiségi önkormínyzat elnökének,
e) az előtegesztőknek és
f) akiket az ülés összehívója megjelöl.
(7) A (6) bekezdés e) pontjában megjelöltek szánníraa meghívóban meg kell jelölni aú",iIletve azokat a napirendi pontokat, melyekre a meghívás történik.

15.§

A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik.
(2) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testiileti rilés összehívására
(1)

kereszhil törlénő szóbeli meghívással,
b) elektronikus levélben (e-mailben),
c) egyéb szóbeli meghívással.
(3) A szóbeli meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását.Ez esetben el lehet tekintetni a 14. § (5) bekezdés szerinti hataridőtől.
a) telefonon

16.§
A képviselő-testület üléséna képviselők szavazalijoggal vesznek résá.
(2)
meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjá^
hoz kapcsolódóan
(1)

a) a jegyzőt,

b) a nemzetiségi önkorrnányzat

elnökét.

(3) Tanácskozási jog illeti íneg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a
meghívottak közül
a) az önkorm ány zat intézmény étek v ezetőjét,
b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalásara hívtak meg.

(1)

17.§
A képviselő-testület üléséről a lakosságottájékoztatru kell. A tájékortafts formái

a) a meghívó kifiiggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájara,
b) a meghívó honlapon történő közzététele.
(2) Az (1) bekezdésben meghatarozotttalékoúatást a meghívók közlésével egyidőben meg

kell tenni.

3.

A képviselő-testület ülésének vezetése

18.§
A képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:
a) a képviselő-testíilet hatfuozatképességénekmegállapítása,

b) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,
c) az ülés jellegének (nyíItlzárt) megítélése,a zárt ülés tényénekbejelentése,
d) napirendenként

da) a vita levezetése, ezen belül hozzászőlásokra, kérdésekre,hjegészitésekrea szó megadása,
db) a vita összefoglalása,
dc) az indítványok szavazásra való feitevése,
dd) a hataro zatt j av aslatok szav aúatása,
de) a szav azás eredményének me gá1l apítása ponto s an, szétmszerűen,
df; a napirend targyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,
e) a rend fenntartása?
Í) azngyendi kérdésekszavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,
g) az ídőszení kérdósekről táj éko ztatás,

h)tájékoztatásalejárthaáridejűhatarozatohőlésegyébönkormányzatidöntésekről,
i) az ülés bezérása.

19.§

(1) A képviselő-testiilethatározatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek
több mint a fele, azaz 4 fti jelen van.
(2) Ha az {|) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozat-

képtelen. Ahatétrozatképtelen ülést 3 napon belül ugyanazonnapírendek targyalásáraújraöszsze kell hívni. Ez esetben az előterjesáéseket nem kell mellékelni.

20.§

(1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat" A képviselő joga, hogy javaslatot te_
gyen a napirendi pontok felcserélésére,új napirendi pontok felvételére, az előterjesztett egyes

napirendi pontok törlésére.
(2)
napirend elfogadásáról a képviselő-testiilet egyszerő szótöbbsógge!,hatáttozathozatal
nélkíil^
dönt.

21.§
A képviselő-testiilet ülése az ülésen taryyalt napirendek alapjánnyilvános vagy zánt.
(2) A képviselő-testrilet egyszerű szótöbbséggel, külön hatáxozathozatal néIkúldönt az
egyes napirendek taryyalásara fordítható időkeretről, egy-egy hozzászóIás maximális időtartamaról, és az ismételt hozzásző!ás számaról akkor, ha aú. valamely képviselő a napirend
(1)

megtargyalása során kezdeményezi.
(3) A zátrtúlés elrendeléséről, az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint meghatá_
rozoít esetekben szavazli nem kell, A testiileti ülést levezető személynek kell a napirend közlésévelegyidejűleg hivatkozni azárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.
(4) A képviselő-testtilethatározattal dönt azárt ülés elrendeléséről a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatarozott esetekben.
(5) Azárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésben meghatarozott személyek vehetnek rész.

22.§

(1) Írásos előterjesáés nélkül nem Iehet tárgyalni a rendeletalkotással összeftiggő napirendet.

(2) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testtilet ülésén ismertetett, az ütés napirendjéhez
kapcsolódó tájékoztatő, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és ahatározatí javaslat az
indoklással.
(3) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval
együtt meg kell ktildeni az étintetteknek.
(4) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a képviselő-testiilet
egyszerű szótöbbséggel elfogadta. Az ülés napjan vagy az ülésen a képviselők rendelkezésére
bocsátott íráso s előterj esáést szóbeli előterj esáésként kell kezelni,

23.§

(I) Az előterjesztések tartalmi elemei
a) az előterjesáés témájfutak, íárgyának meg}tatározása,
b) a témával kapcsolatos eiőzmények, korábban hozott képviselő-testiileti döntések, azok
végrehajtásával kapcsolatos információk,
c) a téma ismertetése9
d) a jogszabáIyíháttér bemutatása

)

e) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,

f) döntést igénylő témrlnál különböző
mertetése,

változatok bemutatása, azokkövetkezményeinek is-

g) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás

bemutatása,
h) egyéb körülmények, összefuggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,
i) hatarozati javaslat, vagy határozati javaslatok,
j ) rendelett ew ezet, rendelettervezet indoklása,
k) rendelet tervezetnél a hatástanuimany.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények közül

a polgármester hatá-

rozza meg M adott előterj esztésnél alkalmazandó kötelező tartalmi elemeket.

(1)

A

24.§

napirendi pont tárgyalását megelőzően szóbeii kiegészítésrevan lehetőség. Ennek
megtételére az előterjesztő és atárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.
(2) A szóbeli kiegészítéssorán nem lehet megismétekn az írásbeli előterjesztést, annak az
előterj e szté shez kép e st új inform áciőkat ke l l tartalm aznia.

25.§

(1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesáőhöz a képviselőnek és a megfuvottirak
joga van kérdéstintéznl
(2) A napirendi pont vitájx az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.

26.§

Az

üIésvezető a vita lezátása után elsőként a módosító, majd az ercdeJí hatáxozatí vagy
rendeletjavaslatot teszi fel szavazásta. A szavazás előtt elletőrzi a testtilet határozatképességét.

A hatarozati javaslat az írásos vagy

27.§

a szóbeli előterjesztésben vagy a polgrármester által
j
a víta ö s szefo gl al ás a után me gfo galm azotí av aslat.
(2) A határozati jav aslat r észeí
(1)

a) a hatátr ozat szöve ge,

b) a végrehajtást igénylő döntéseknél
ba) a hatarozatvégtehajíásáért felelős személyek neve,
bb) a hatar ozat v égtehqtásának időpontj a.
(3) A rendelet javaslat a rendelet szövegét tartalmazza.

A

28.§

szavazás előtt ajegyzőnekjoga van törvónyességi észrevételt tenni.

29.§

A képviselő-testület a döntéseit az ijlésen az Mötv. 47.

többséggel , yd1y minősített többséggel hozza.

30.§

§ (2) bekezdése szerinti egyszení

(1) Minósített többség, azaz a megváiasztott képviselők több mint felének (legalább 4 frö
képviselő) egybehangző szavazata szükséges az Mötv, 50, §-ban meghatározott ügyekben
hozoít döntések esetében.
(2) Az önkormányzat nem é1 az Mötv. 50. §-ban figzítettazon lehetőséggel, hogy a jelen
szervezeti és működésí szabályzatban saját hatáskörben további, minősített többséget igénylő
ügyeket hatátazzonmeg'
4. A kópviselőtestület döntései

(1) A képviselő-testület döntései
a) ahatározat,

31.§

b) a rendelet.
(2)

A képviselő-testtilet jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozatthatározatnélkül dönt

a) a napirend meghatarozásáről,

b) az úgyrendi kérdésekról,
c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a felvilágosítás-kérésre adott válaszelfogadásáról.

(3) Rendeletalkotás esetén a képviselőt-testiiletnek joga varL a beterjesáett javaslat felett
általanos és részletes vitát is tartani. Az ene vonatkozó indítványról a képviselő-testiilet vita
nélkül dönt.

A képviselő-testület a 31. §
nyílt szavazással,, ezenbelül:

(1)
a)

32.§
(1) bekezdésben meghatarozott döntéseit

aa) nem név szerinti nyíIt szavazással
ab) név szerinti nyíIt szavazással,

b) titkos szavazással

hozza.

A nyílt szavazás

során a szavazat jelzése kézfelemeléssel t<lrténik. Először a polgármester az igen szerinti választakér szavazást, majd a nem szavazatoh,ra, végül a tartózkodásra. Az
(2)

összesített szavazatok száménak meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résávevők
számával.
(3) A jelenlévő képviselők egynegyedének indítványozásátranév szerinti szavazást kell tartani.

() Az

önkormányzat nem él az Mötv. 48. § (3) bekezdésébenúgzíteltazon lehetőséggel,
hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban saját hatáskörben további, név szerinti szav azást i gényl ő ügyeket határ o zzon me g.
(5) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapjan minden képviselőt személy szerint szőIít, és a képviselő által adott választ (igen, nem) a névsorban rögziti. A név
szerinti szavazás ténye a jegyzőköryvben rögzítésre kerül.

(1)

A

33.§
titkos szavazással dönt a képviselő-testiilet az Mötv. 46. § (2) bekezdés szerinti

ügyekb en akko r, ha azt a képvi se l ők

e

gyne gye de indítv ényo zza.

(2) A titkos szavazás lebonyolításéről az esetenként megválasztott 3 fős Ad Hoe Bizottság
gondoskodtk. Az Ad Hoc Bizottság elnökének, tagiainak megválasáása ktilön hatfuozattal
történik, és csak adott alkalomra vonatkozik.
(3) A titkos szavazás során a képviselők a hivatal pecsétjével ellátott szavazőlaponaszámunkra megfelelŐ váIasz (igen, nem) előtti négyzetbe tett X jelöléssel jelölik meg az ülés vezetője által feltett javaslattal kapcsolatos döntésiiket. Ervénfielenazaszavazőcédula, amelyen
a képviselő nem, vagy egynél több válasá jelölt meg,
(4) A titkos szavazás eredményérő|az Ad Hoc Bizottság külön jegyzőkönyvet készít,mely
tartalmazza legalább az ülés tapját, helyszínét, a napirendi pontot, azt,hogy aszavazásmelyik
javaslatra vonatkozott, és hogy mi lett a szavazás számszaki eredménye . Az Ad Hoc Bizottság
áItaI aláírt jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testrileti ülés jegyzőkönyvéhez.

34.§
Az ülés vezetője a 32-33. §-ban meghatározottak alapján

megállapítj a a szavazás eredményét, és ennek megfelelően megállapítja, hogy a testület a szavazásra feltett Ltatarozatot, yu4y
a rendeletet elfogadta, y&Ey elutasította.

35"§
képviselő-testiilet határozataít a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sor_
szárnrlal kell ellátni. Abatérozatok sorszáma mellett fel kell tiintetni abatározathozatal pontos idópontj at (év, hó, nap megjelöléssel).
Ahatározatok jelölése a következő formában történik:
Izsőfalv aNagyközség Önkormrányzat képviseiő-testiiletének
.....l..... (..... .....) önkormányzatihatérozataa ............
...........",......-ró1.

A

36"§
képviselő-testiiiet számozott hatérozata tartalmazza a képviselő-testiilet döntését szó
szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásértfelelős személy meg-

A

nevezését,

37.§

A képviselő-testiilet rendeleteit anaptálrí év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).
A rendeletek jelölése a következő formában történik:
Izsófalva Nagyközség Önkormrányzat képviselő-testtiletének
.....l.,... (..... .....) önkormányzati rendelete a...,........
.............-ról.
(1)

A képviselőnek joga valaz Mötv,

38.§
32. § (2) bekezdés b) pontjában meghatátozott felvi-

lágosítás-kérésijoggal írásban élni.
(2) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés-és problémafelvetés minősül, amely szoros kapcsolatban álI az önkormányzat által ellátott feladatokkal, yaw valamely írányítása alatt állő szervezet tevékenységi körével.
(3) A felvilágosítás-kérésta polgármestetnéI az ülés előtt 3 nappal írásban kell benffitani.
(4) Amennyiben a felvilágosítás-kérésta (3) bekezdésben előírtbatáridőn tul vagy a képviselŐ-testtilet ülésénnyujtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen válasú.
adtia,ha aválaszadás előzetes vizsgálatot nem igényet. Ellenkező esetben azúIéstkövető 15
napon belül, írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a képviselő-testiilet a soron következő üléséndönt"
(5) Az ülésen az adotl válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásaról a képvisető-testtilet vita nélkül
dönt. Amennyiben a váIaszt a képviselő-testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgy ának részletes kivizs gálását.

39.§

(1) Amennyiben a képviselő azMőtv.49. § (1) bekezdésébenmeghatározott, a személyes
érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasája a képviselő-testület a képviselő
tiszteletdíját, illetve természetbeni juttatását egy hónapra 20 o/o-kal csökkenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti csökkentésről a képviselő-testülethatátozatotltoz.

40.§
Az ülés vezetője felel a képviselő-testiileti ülés rendjének binosításáért.
Az ülés tanácskozási joggal résávevő tagjai az ülésen ahozzászőlási szándókukat kézfelemeléssel jelzik.
(3) A tanácskazási joggal rendelkezők részéreahozzászőlási jogot azuíésvezeíője adja
(1)
(Z)

meg, így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászőlási joggal.

(4) Amennyiben a képviselő nem tartja be a (2)-(3) bekezdés szerinti hozzászólási rendet,
és hozzászólási jog nélkül szőIhozzá. az ülés vezetője a képviselőt felhívja az érintett szabályok betartására. A hozzászólási jog ismételt megsértése esetén az ülés vezetőjejavasolja a
képviselŐ-testületnek, hogy a képviselőnek - az ülés rendjének betartásara való kötelezettségének megszegése miatt egy hónapra 20 Yo-kal csökkentsék a tisáeletdijáú., illetve a természetbeni juttatását. A képviselőtestület azigybenképviselő-testületi határozatothoz.

41.§

(1) Amennyíben az ülésen résztvevő, tanácskozási joggal nem rendelkező személy az ülés
rendjét hozzászőlásával megzavarja, az lúlésvezetője felhívja e magatartás megsztintetésére.

(2) Ismételt rcndzavarás esetén az ülés vezetőjejavasolhatja a képviselő-testiiletnek, hogy
hatérozat nélkül döntsön 15 perc ülésezési sziinet elrendeléséről.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti sziinetet egy testületi ülés alkalmával maximum 2 alkalommal lehet elrendelni. A harmadik rendzavarást követően az ülés vezetőjejavasolja a képviselŐ-testiiletnek, hogy a képviselő-testiilet az ülésen eddig targya\t napirendekre módosítsa az
ülés napirendjét. Ha a testiilet a napirendi pontokra tett javasiatát eifogadt a, az ilést az általános szabályok betartása szeint bezárja.

42.§
elfogadott napirendi pontokon kívül, napirend előtt tájékoztatást kell
adni a lejárthatáidejű hatarozatohől és egyéb önkormányzati dcintésekről.

A testíileti ülésen az

43.§
Az ülés napirendjére tűzött napirendi pontok meg!árgyalását követően, vagy az ülés annak
levezetése közben hatfuozatképtelenné vált, továbbá a jelenlévő, tanácskozási joggal rendelkező személyeknek további kérdése, bozzászőIása nincs, azilés vezetője az ülést bezarja.
5.

(1)

A

A jegyzőkönyv

44.§
képviselŐ-testtilet nyílt és zért úlésérőlülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni,

melynek elkészítéséért
a jegyző felelős.
(2) A jegyzókönyvnek tartalmazria kell az Mötv. 52. §-ában meghatiározott tartalmi elerneket, valamínt azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi rő gzítéskövetelmény ét előírla.

(1) A jegyzőkönyvben

45.§
atárgya\t napirendi pontokként meg kell adnt az Mötv. 52. § (1) be_

kezdés f-m) pontokat.
(2)
napirendekné1, azMötv 52. § (1) bekezdés g) pontjaként legalább a tanács^tátgyalt
kozás lényegétjegyzőkönyvbe kell foglalni. A képviselő-testület valamely tagja kérésérea
jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint a jegyzőkönyvbe rőgzíteru.
(3) A jegyzőkönyvben az Mötv. 52. § (1) bekezdés 1) pontjaként a szavazás szémtszerű
eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepe§en a jegyzőkönyvben, hogy hanyan szavartak
igennel, hanyan nemmel, hányan tartózkodtak.
(4) A jegyzőkönyvnek tafialmaznia kell a képviselő-testtilet általbozatt döntést. A hatarozatot ajegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, a rendeletek esetében ajegyzőkönyv szövegében aá kell szerepeltetni, hogy a testiilet a rendeletet a jegyzőkönyv mellékletkéntelhelyezett
rendelet szöveggel fogadja el. A rendelet szövegét ez esetben a jegyzőkőnyvhöz mellékletként
kell csatolni.

(5) A jegyzőkönyv köáitelességének biztosítása érdekébena lapokat zsinórral átkell filzttj, az önkormányzatbélyegzőjével ellátott zárőcéduLávalfigzíteni a jegyzőkönyv hátoldalan.

(6) Zfu. ülés jegyzőkönyve esetében rögzítenikeII an, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.
(7) A jegyzőkönyvet 3 példányban kell készíteni
a) egy példanyt a jegyzőkeze! (ez azirattért példarry),
b) egy példányt meg kell kiildeni a kormányhivatalnak elektronikus formában,
c) egy példány a képviselő-testületi példrány, mely a polgármester részétekerül átadásra.
(8) A jegyzőkönyvhöz
csatolni kell
a) a meghívót,
b) ajelenléti ívet,
c) az írásos előterjesaéseket,
d) a megalkotott rendeletet, vagy
e) a képviselők kérésealapjart
ea) a képviselői indítványokat,
eb) a képvi selőí ltozzászólásokat.

46"§

(I) Az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biZosításarőI a
jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében
lehet megtekinteni.

(2)

képviselő-testiilet nyílt és zárt üléseiről készült jegyzőkönyveinek

^ ről a jegyző gondoskodik.
beköttetésé

naptari évenkénti

IV. Fejezet

A közmeghallgatás, a helyi fórumok

és az

önszerleződő

közösségek

47.§
(1) Általános közmeghallgatást kell tartani azWőw.54. §-ában foglaltak szerint.
(2)
közmeghallgatáson köteles részt venni a képviselő-testület taga" a jegyző, valamint
jegyző
^által kijelölt hivatali dolgozó.
a
(3) A meghirdetés során meg keli hatlrozni a közmeghallgatás napirendjét.
(4) A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülésének összehívasára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A közmeghallgatást

48.§
a polgármester hirdeti meg és vezeti le. Akadályoztatása, távolléte ese-

tén a képviselő-testiileti ülés összehívására és vezetésérevonatkozó szabályokat kell alkalmazIi.

49.§
képviselő-testiilet közmeghallgatásan az ülés vezetője először ismerteti a napirendi

(1) A
pontokat.
(2) A közmeghallgatás napirendi pontonként történik. Adott napirendi pontokhoz kapcsolódva először a képviselö-testiileti ülésen előterjesáésre jogosultaktájékortatást adnak.
(3) A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik ahozzászőIási szandékukat.
(4) Altozzászőlásíjog megadása a képviselő-testiileti ülésen történő hozzászőlási jog megadásával egyezik meg.

50.§
l0

(l) Az ülés vezetőj e az előte meghirdetett napirendi pontok ismertetósét követően
séget ad amegjelentek részéreegyébjavaslatok és kérdésekfeltevósére"

lehető_

közmeghallgatásról a jegyző a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkoző szabá^ ásávalj egyzőkönyvet készít.
lyok betart

Q)

51.§
(1) A képviselő-testíilet a lakosság, a tarsadalmi szewezetek közvetlen tájékortatása és a
fontosabb döntések előkészítésébevaló bevonása céljából eseti jelleggel falugytítést( a továbbiakban: forum) tart.
(2) A forum meghirdetésére és levezetésére a közmeghallgatás szabályaít kell alkalmazni
azzal az eltéréssel,hogy a fórum levezetésére a kópviseló-testiilet által felkért - a képviselőtesttilet ülésén tanácskozási joggal rendelkező - személy jogosult.
(3) A forumon csak a fórum levezetésérefelkért képviselő köteles résá venni.
(4) A fórumon elhangzottakrőI a jegyző, ydry az áItala kijelölt hivatali dolgozó jegyzőkönyvet készíta közmeghallgatás jegyzőkönyvére meghatározatt szabályok szerint"

V. Fejezet

A települósi képviselő
52.§
A települési képviselő eskü letételének megszetvezése a jegyző feladata.
(1)

tul

A települési képviselő - az Mötv. 32.

53.§

§ (2) bekezdés i)-k) pontjában meghatarozottakon
kiiteles
a) tájékoztatni a választópolgárokat a képviselő-testiilet működése során hozott közérdelaí

döntésekrő1,
b) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi üiésen nem tud megjelenni,
c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testiilet és szervei tekintélyét,hitelét óvni,
d) a tudomásara jutott önkormányzatí, szolgá|att,ilz\etí, valamint magéntitkot megőrizni.
(2)
képviselő-teshilet a képviselőkre vonatkoző magatartásl, szabályokat az Mötv. 53. §
^
(1) bekezdés
d) pontja alapjánaz alábbiak szerint hatéttozzameg:
a) a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni,
b) a képviselő az ülésre köteles arészéreelőterjesáésként megkiildött anyagot áttekinteni,
c) a jelen szervezeti és működési szabáIyzatban meghatározott a testtileti ülésen meghatá-

rozatthozzászőlási jogotszabáIyszeniengyakorolni.

54.§

(1) A települési képviselők jarandóságafuől az önkormanyzat képviselő-testiilete az Mötv.
35. § (1) bekezdése szerint külön rendeletben dönt.
Q)2 Azönkormányzati képvise\ő megbízatása azMötv. 2g-3L §-ban meghatározottak szerint szűnik meg.
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(3) A képviselő összeférhetetlenségével, illetve az összeférhetetlenségi eljarással kapcsoia_
tos szabályokat az Mötv. 36-37. §-ataríalmazza,
(4)3 Az Mötv.-ben, illetve e iendeletben meghatarozott kötelezettségeit megszegő önkor-

mányzati képviselő megállapított tisáeletdijíLt, természetbeni juttatását a képviselő-testület
határozattal egy hónap időtartamra 50 %-kal csökkenthetívagy megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy megvonás újra alkalmaz}tatő.
YI" Fejezet

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

A képviselő-testiilet szervei

55.§
:

a) a polgármester,

b) a képviselő-testtilet bizottsága,
c) a jegyző,
d) a közös önkormányzatihivatal,
e) a társulás.

6.

(1)

A polgármester

A polgármester főállású tisztségviselő.

ós az

alpolgármester

56.§

Q)4 A polgármesteri tisáség össieferhetetlenségi szabályait az Mötv. 72-73. §-a, a vagyonnyilatkozattételÍ kötelezettségét az Mötv. 39. §-a, a polgármesteri tisáség megsziintetésnek szabályait azMöW, 69-70. §-atartalmazza.

57.§
(1)A polgíírmester lemondásara az Mötv.-ben meghatározottakatkell alkalmazni.
(2)5 A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megsánését követően
nYolc munkanapon belül írásban foglaltan atadja munkakörét az ilj polgánnesternek, ennek
hiányában az alpolgatrnestemek, illetve ha az alpolgármesteri tisztség nincs betöltve, vagy az
érintett tartósan akadályona van a 11. § (2) bekezdésben meghatérozatt személynek.
(1)

tai

A polgármester Mötv. 65.

58.§
és 67. §-ában meghatarozott feladatokon tuli további felada-

a) segíti a képviselő-testtilet tagjainak testületi és bizottsági munkáját,

b) meghatráro zza a jegyző képviselő-testiileti tevékenységévelkapciolatos feladatait,
c) kapcsolatot tart aválasáőpolgarokkal, valamint a hetyi társadalmi és egyéb szervezetek-

kel,

d) fogadóóráttaft,
e) nyilatkozik a sajtónak.

A polgármester fogadő&é1a: Hétfő: 13,00-16,00
(3) A polgármester az Mötv. 67. § e) pontja alapjan külön utasításban szabályazza ahatás(2)

körébe taftoző ügyekben a kiadmányozás rendjét.
3
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59.§

(1) Amennyiben a képviselő-testtiiet - hatérozatképtelenségvagy határozathozatal hiánya
miatt - két egymást követő alkalommal nem hozott döntést, a polgármesterhatfuozatot hoáat
tárgyi ügyen.
(2) A polgármester dönthet a képviselő-testiilet utólagos tqékoúatása mellett, a két ülés
közötti időszakban felmerül, halaszthatatlan, a képviselő+estület hatáskörébe tartoző következő önkorm ány zati ügyekb en :
a) önkormányzati sajat forrást nem igénylő pályázatok benyujtása esetén, haapályéuati hataridő a következő ülésig lejár,
b) az önkormányzat költségvetési rendelete alapján meghatározott eredeti előbányzati főösszeg 5 %-át elérő kiadás megtakarítást, vagy bevételszerzést eredményező új kötelezettségvállalás esetén,
c) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges é}et, és vagyatűinonságot veszélyeztetőhelyzet esetében, baaz elhárítása miatti intézkedéstkell hozni.

60.§

Az

alpolgarmester a feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli írányításával, valamint a
polgármester által meghatarozott kiadmányozási rend szerint Iatja e|.
7.

A képviselő-testület bizottsága
61.§

A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekébenállandó és ideiglenes
bizottságok at hoz létre.

62.§
A képviselő-testület állandó bízottsága
a) a Pénzügyi és Szociális Bizottság,
b;6 tagainak szétma5 fő.
(2)
Pénzügyi és Szociális Bizottság feladatat- és hatásköre az Mötv. 120. §-ában foglal^
takon kívül
(1)

a) rendelet-tervezetek véleményezése,
b)_a költségvetési terv megalapozását cé|ző rendeletmódosítások kezdeményezése,

q7

d) a háromne gyedéve s gazdalko dásró l szól ó táj éko zatő

vé l eményezése,

e) a terv szerinti gazdáIkodás figyelemmel kísérése,javaslattétel a gazdálkodással összefiiggésben,
f) felhalmozási kiadások előterj esáésének előzetes írásos véleményezése,
g) döntést hoz a képviselő-testület által ablzoítságra eseti és állandó jetleggel átruhuott
hatáskörben,
h) ellenőrzési feladatok ellátása,
i) előkészíti a képviselő-testiilet éves munkaterv javaslatát, és előterjeszti a képviselőtestíilet ülésén,
j) az Mötv. 37. §-ban meghatérozott a képviselő vagy a polgármester összeférhetetlenségére iranyuló kezdeményezés kivizs gálása,

6
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k) az alpolgármester dijazásának emelésére vonatkozó javaslat kidolgozása és benffitása a
képviselő-testiilet elé,
l) a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslat kidolgozása és benyujása a képviselőtesttilet elé,
m)8

n) a szervezeti és működési szabáIyzat célszeníségének,helyi igényeknek, adottságoknak
való megfelelőségének nyomon követése,
o) az Mötv. 39. § (3) bekezdésébenfoglalt vagyonnyilatkozat nyilvántartás,
p) az Mötv. 39. § (3)-(4) bekezdésébenfoglalt vagyonnyilatkozat ellenőrzése,ha az ellenőrzésre kezdeménye zés érkezik,
r) a p) pontban leírt eljarás lefolytatását követően az Mötv. 39. § (4) bekezdése szeint az
eredményről a képviselő-testiilet tájékoztaása,
s)javaslattétel a helyi szociális háló fejlesztésére,
t) javaslattétel a gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások fejlesztésére.
(3) A bizottság feladata, hogy a (2)bekezdés szerinti ügyekkel kapcsolatban
a) szewezze és ellenőrizze adöntések végrehajtását,
b) nyomon kövesse a Közös Önkormányzati Hivatal - különösen döntés előkészítésreés
végrehajtásra irányuló - tevékenységét.
(4) A Pénzügyi és Szociális Bizottság ülésén tanácskozási .iog illeti meg a képviselőtestiilet üléséntanácskozási joggal résztvevőket, valamint a költségvetési tervezés és beszámolás témakörök esetében az önkorm ányzat intézmény vezetőjétképviselőj ét.

63.§

A bizottságok tagjaira vonatkozó szabályokat az Mötv. 57-61.

§-a hatarozzameg.

64.§

(1)
(2)

A bizottságok működésénekszabáIyairaaz Mötv. 60.

§-át

kell alkalmazni.

bizottságok alétrehozásukat követően 30 napon belül üiést tartarnk, aho1 - az (I)be^ meghatarozottak figyelembe vételével - határozattal elfogadják a bizottság részletes
kezdésben
működésiszabáIyaittartalmazőbizottságiügyrendet.
(3) A bizottságok működésének ügyviteli feLadatait a Közös Önkormanyzati Hivatal láda
el.
(4)' A, e rendeletben meghatarozott kötelezettsógeit megszegő bizottsági elnök, illetve tag
megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testtilet hatátozattal egy hónap
időtartamra 50 %-kal' csökkentheti vagy megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a
csökkentés vagy megvonás újra alkalmazbatő.
8.

A jegyző
65.§

(1) A jegyző jogállásara az Mötv. 81. § (1) bekezdósét kell alkalmazni.
(2) A jegyzö az Mötv. 81. § (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemeit feladatai
a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testiiletnek a képviselő-testület hatáskörét érintő jogszab ályokró l, azok v áltozásairól,
b) tájékoáatást nyújt abízottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok vál-

tozásairőI,
c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,
8
9

Hatálrtalanította a 6Dal5. (VI.29.) ök. rendelet
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d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, ahatározatok érintettekkel való megismertetését.
e) a képviselŐ-testi.ilet döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-nyilvántartás formáj ában,
f) a b izottság dönté se tr ől batár o zat-nyilvánt artást v ezet,
g) rendszeresen áttekinti az képviselő-testületi rendeletek fetrsőbbrendű jogszabáIyokkal va1Ó harmonizáIását, ha jogszabálysértést tapasztal, írásban tájékoáatjaa polgármestert,
h) gondoskodik a módosított képviselő-testtileti rendeletek egységes szerkezetbe történő

foglalásáról.

66.§'o

A 65.

§ (2) bekezdés d) pontja alapján ajegyző gondoskodik a rendelet helyben szokásos
módon történő kihirdetésérői.
Az akalmazandő kihirdetési mőd: az önkormányzati hivatal hirdetótáblájarutőrténő kihelyezés,

67.§
(!) A jegyző kinevezése az Mötv. 83, § b) pontja a\apjántörténik. A jegyző felett az egyéb
munkáltatói jogkör1 a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja.

(2)" A jegyzőí és az aljegyzői tisáség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályaztatásuk esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadáIyoztatása kezdő időpontjától számított
legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátásaúl a munkáltatói jogkört gyakorló
Rudabanya város polgármestere a székhely önkorményzat SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik."

68.§
Azaljegyzőre vonatkoző szabáIyokatazMötv. 82, § (5) bekezdése határozzameg.
9.

A Közös

Önkormányzati Hivatal
69"§

(1) A képviselő-testület az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján létrehozta a Rudabányai Kö_
zö s Ö nkorm ány zatí Hivatalt.

(2)" A Közös ÖnkormanyzatíHivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése,
további feladatokat az Mötv.67, § b) pontja alapján polgármester is meghatároz. A Közös

Önkormányzati Hivatal köztiszlviselője részérejogszabály feladatot és hataskört állapít meg.
és hatásköröket a Hivatal szervezeti és
működési szabáIyzata tar:talmazza.
(3) A Közös Önkormanyzati Hivatal belső szervezeti tagoződását, |étszátmát, munkarendjében, valamint ügyfelfogadási rendjét - az Mötv. 67. d) pontja és a 85. (6), (9) bekezdése
§
§
pontja figyelembe vételével- a Képviselő-testületekhatélrozattal fogadják el.

A Közös ÖnkormanyzatiHivatal által ellátott feladat-

10.

Társulás

70.§
j
A
képviselő-testiilet
ogi
személyiséggel
rendelkező társulásai:
)
a) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
(

1

l0
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b) Rudabánya és Környéke Szociális Szolgáltató Önkormányzati Tarsulás
c) Kazincbarcika és Vonzáskötzete KistérségiTársulás
(2)l3 lz(1) bekezdés a) pontjában meghatározott társulás átruházott feladat- és hatásköre:

hulladékgazőáIkodásíközszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása
(1) bekezdés b) pontjában meghatározoíttársulás éúnshánott feladat- és hatásköre:
^z
gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása"
a) családsegítéssel,
() Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tarsulás átruhé.z;oft feladat- és hatásköre
a) belső ellenőrzési feladatok ellátása.
a)

(3)

70/A.

(1) A nemzetiségi önkormányzatoka

§14

a nemzetiségek jogairól szóló

20II. évi CL)O(D( tör-

vény, valamint azSZMSZ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
tanácskozási joggal vesztészt a Képviselő-testiilet
ülésein, ana előterjesáést készíthet.
(3) A Közös ÖnkormányzatiHivatal a nemzetiségi önkorményzatmunkájanak segítéseérdekében:
a) helyiséget biztosít a nemzetiségi önkorm ányzat megbízatásának idejére, ingyenes
használattal,
b) biáosítja a rendeltetésszerű ltasznál,atra alkalmas állapotot,
c) viseli ahasználat folyaman felmerülő karbantartási, javítási kiadások megtédtését,
d) ftzetí a helyiség baszníúatával kapcsolatos közüzemi díjakat (villamos-enetgia,víz,
csatoma, frités, szemétszáIlítás),
e) térítésmentesengondoskodik a vagyonvédelemről, a napi takarításról, negyedévi
nagytakadtásról.
f) biáosítj a apostáaási, kézbesítési,gépelésisokszorosítási feladatok ellátását.
(4) Mindenől együttműködési megállapodást kell készítení,amit a Képviselő-testtilet hagy
jóvá.
(5) A nemzetiségi önkormányzat javaslatait, kezdeményezéseit az elnök a polgármestemek
nyujtja be, melyről a képviselő-testületet a polgármester tájékoztatla.
(6) A nemzetiségi önkormanyzatot éríntő kérdéseket a polgármester a nemzetiségi önkormányzat elnökének nyujüa be, aki a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete elé
terjesái.

(2) A nemzetisógi önkormányzat elnöke

VII. Fejezet

A képviselő-testület gazdasági programja
71.§
(1) A képviselő-testtilet a megbízatásanak időtartama alatt a gazdaságq program alapjan
múködik.
(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről,valamint a képviselő-testiilet elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

\{II. Fejezet
Vagyonnyilatkozat
13

Módosította a 6/2015.(YI.29.) ök. rendelet

la Kiegészítette
a 612015. (VI.29.) ök. rendelet
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Az MÖtv. 39. §-a alapjan

a

72.§
képviselő-testiilet tagtrai vagyonnyil atkozat-tételre kötelesek.

IX. Fejezet
zárő rend,elkezések
73.§
a rendelet a kihirdetését követő napon léphatályba.ls
(2) Ezen rendelet hatálybalép é s ével e gyidej ű1 e g hatály át ve sái
a) az önkorményzat Szervezeti és Működési SzabáIyzataről szőlő 612011. GV. 26.) önkormányzati rendelet, valamint ezenrendelet módosításairól szőlő I2l2011. (D(.20.) és 612013.
(Y. Z+,1 ök. rendeletek.
', ,)-, _

(l)Ez

:

s*."iil-ó

polgármester

Dr. Sallai Á.paa
címzetes főjegyző
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távollétében é s megbí zásáből
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i
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kovácsné szalai krisa]ná
alj e gy ző, kirendeltsé g-v ezető

A rendelet kihirdetésre került:
2jl4.november 28-án.
Dr. Sallai Árp
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ző táv ollétében és megbízásából
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alj e gy ző, kirende lts é g-v ezető
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t. Simon Ottó polgármester

Andó Zoltánné képviselő

Bacsó Attila képviselő

Ötvös Béla képvisető

5. Pató lstván

képviselő

Simon Lórántné képviselő

7. Dr. Tátrai Gyula képviselő
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