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kormányzata Képviselő-testületének
3.) önkormányzati

rendelete

A Képviseló-testület szervezeti és Működési Szabályzatáról

-

egységes szerkezetben -

az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésébenmeghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köVetkezóket rendeli el:
Csénye Község Önkormányzatának Képviselótestülete

Általános rendetkezések

í.§
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi cLXxXlX. törvényben (továbbiakban:
Mötv.) a képviseló-testület felada! és hatáskörére, szervezeti és működési szabályaira
vonatkozó rendelkezéseket e rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) foglaltak
figyelembevételével kell alkalmazni.

2.§
(1) Az önkormányzat

hiVatalos megnevezése:
Csénye Község Onkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
(2) Az önkormányzat székhelye: 961 í csénye, Ady u_ 42,
(3) Az önkormányza1 illetékességi területe: Csénye község közigazgatási területe,
(4) Az önkormányzat címere, zászlója, pecsétje használatának rendjére vonatkozó
szabályokat a képviseló{estület külön rendeletben állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által adományozható kitüntetések és elismerő címek alapítására és
adományozására Vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.

3.§
Az

szMsz az alábbiakat
a) Az önkormányzat

tartalmazza:
feladat-és hatáskörei és azok gyakorlása
b) A képviseló{estületi ülés munkaterve
c) A képviseló{estület összehívása
d) A képviseló-testület ülésével és annak vezetésévelkapcsolalos általános szabályok
e) Az elóterjesztés
f) A sürgósségi indítvány
g) Kérdésés interpelláció
h) A jegyzőkönyv
i) Az önkormányzati rendeletalkotás és határozathozataI
j) A képviselő{estület bizottságai
k) A polgármester
l) Az alpolgármester

m) A jegyzó, aljegyző

n)
o)
p)
q)

Közös Onkormányzati Hivatal
Közmeghallgatás
Az önkormányzat vagyona, gazdálkodása
Társulások

Az önkormányzat feladat-és hatáskörei és azok gyakorlása
4.§

(1)A
(2)

Képviselő_testület által átruházott hatáskörök
melléklete tartalmazza.

Az

átruházott hatáskörben eljáró

a

felsorolását

e

rendelet 1,számú

köyetkezó képviselő-testületi ülésen köteles

beszámoln i az átruházotl hatáskörben hozott döntéseiról.

A képviselő-testületi ülés munkaterve

5.§

(í)A képviseló-testület a
munkáját.

gazdasági programon alapuló éves munkaterv alapján végzi

(2) A képviseló-testület éves munkaterve hal7almazza:

(3)

a) a képviselótestület üléseinek tervezett időpontját és napirendjét;
b) a tervezetl napirendi pontok előadóinak nevét;
c) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását.

A munkaterv tervezetét a Polgármester állítja össze és terjeszti a képviseló{estület elé

tárgyév első képviselőtestületi ülésén.Uj képviseló{estület megválasztását köVető elSő
alkalommal a munkaterv a gazdasági programmal együtt kerül elóterjesztésre.
(4) A képviseló-testúlet szükség szerint ülésezik, de évente legalább 6 ülést tart.

A képviselő-testület összehívása
6.§

A

képviselő-testület ülését a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű
betöltetIensége, illetve a._ polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós
akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze,
(2) A képviseló{estület
a) rendes és rendkívüli üléseit - a b,) és c.) pont kivételével - a Közös Önkormányzati
(1)

Hivatal hivatalos helyiségében vagy a Művelódési.Ház tanácskozó termében,
közmeghallgatásait a Művelódési Ház tanácskozó termében,
c) együttes képviseló{estületi üléseit az lkervári Batthyány Lajos MűVelódési Ház
tanácskozó termében tartja.
(3) A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó
elóterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak és a részvételi
joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt
legalább 5 nappal megkapják.

b)

(4) sÜrgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés elótt 12 órával is kiküldhetó a meghívó, Erre

telefonon történó értesítésimód is igénybe vehető, a sürgósség okát ázonban a
meghíVottal mindenképpen közölni kell.
(5) A képviseíő-testületi ülések idópontjáról a lakosságot az ülés előtt legalább 5 nappal az

önkormányzat

hirdetó tábláján elhelyezett hirdetménnyel értesítenikell. A

tájékoáatásnak taílalmaznia kell a testületi ülések időpontját, helyét és napirend.iél.
(6) A közmeghallgatást igényló napirendeket tárgyaló ülések időpontját, hel!ét legalább 10
nappal a közmeghallgatás elótt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kellhozni.
(7) A képviseló{estület ülésére meg kell hívni:
a) a képviselóket;
b) tanácskozási joggal a jegyzót, aljegyzót
c) napirendi pont elóadóját,
d) a napirend tárgya szerint illetékeseket.

A képviselő-testület ülésévelés annak vezetésévelkapcsolatos általános szabályok

7.§

(1)A képviselő{estület üléséta polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejü
betöítetlensége, illetve a.. polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós
(2)

akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti,
Az ülésvezető a testületi-ülés vezetése során:
a.) megnyitja, illetve berekesái az ülést;
b.) megállapítja, hogy a képviselő{estület ülésénekösszehívására
szabályainak megfelelően került sor;

az

SZMSZ

c.) megállapítja az ülés határozatképességétés az üléS időtartama alatt
folyamatosan íigyelemmel kísériaá;
d.) előterjeszti az ulés napirendjét;
e.) napirendi ponlonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, rendele!
tervezeteket.
(3) A képviselő-testület határozatképtelensége miatt a polgármester az ülést köteles 15
napon belül újra összehíVni,
(4) A kéPviselőtestület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a
testület a napirend elótti témák között - vita nélkül - tudomásul veszi, valamint dönt a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, illetőleg az álruházott
hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról.
(5) A képviseló-testület az ülés napirendjéról vita nélkül, egyszerú szótöbbséggel határoz.
(6) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztó vagy bárrrreíy képviselótestületi tag jaVaslatot tehet.
(7) Az_ ülésvezető a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön
vitát, amelynek során:

nyit

a,) az elóterjesztó a napirendhez a vita elótt szó.hreli kiegészítésttehet, amely nem
ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkát kell
tartalmaznia;
b,) az előterjesztóhöz a képviselő{estület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők
kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztó köteles választ adni.
(8) A felszó|a|ásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de az ülésvezetó soron kívül
felszólalást is engedélyezhet, A felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc, Ha ugyanaz a
személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra ielentkezik, a

polgármester a második és a további hozzászólásokat 2 percre korlátozhatja. Az idó
túllépésemiatt az ülés vezetóje megvonhatja a szót a felszólalótól.
(9) Az előterjesztő hozzászólásainak száma a Vita soíán nem korlátozható.
(10) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülésvezetó gondoskodik.
képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekébenaz
üléSvezetó a következő intézkedéseket teheti, illetve kell megtennie:
a.) figyelmezteti aÁ a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem
illÓ, sértó kifejezéseket használ, illetve a képviselőtestület tagjához méltatlan
magatartást tanúsít;
b.) rendre utasíthatja aá a személf, aki a tanácskozás rendjét megzavarja.
(1Í) A nyilvános ü|ésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak.
A tanácskoás rendjének megzavarása esetén az ülésvezetó rendreutasíthatja a
rendzavarót, ismétlódó rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására
kötelézheti.
(12) Az ülésvezetónek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani nem lehet.
(13) Az önkormányzat bizottsága, valamint a képviselő{estület tagjai a vita lezárásáig
bármely előterjesztéshez módosító indítványt nyújthatnak be a képviselő{estülethez.
('14) Az előterjesztő - figyelemmel a Vitában elhangzottakra - az elóterjesztésben szereplő

A

javaslatot, illetve

a

a

módosító javaslatot benyújtó javaslatát
vita beárásáig
megváltoáathatja, vagy aá a szavazás megkezdéséigvisszavonhatja. A módosító
javaslat megváltoáatása esetén az úlésvezetó azt újabb javaslatként véleményezésreaz
illetékes bizottságnak átadhatja.
(í5) Haa napirendi ponthoz több fe|szólaló nincs, az ülésvezető a vitát lezárja.
(16) A vita leárására, a hozzászólások időtartamának a ko.lálozására a testület bármely
tagja javaslatot tehet. A javaslatról a testület Vita nélkül határoz.
(17) A napirend vitáJát az elóterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott
észrevételekre és előadja az esetleges módosító indítványaii.
(18)A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, a jegyzó törvényességi
észrevételttehet.
(19) Az elóterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként
kell szavazásra bocsátani. Először
az elhangzás sorrendjében
módosító
indítványokról dönt a képviseló-testület, majd a döntéséről végleges határozatot hoz.
(20) Szavazategyenlőség esetén az úlésvezetó szünetet rendel el, majd újra elrendeli a
szavazást. lsmételt szavazategyenlóség esetén az elóterjeszést az előterjesztőnek
Vissza kell adni átdolgozáSra. lsmételt döntésre a köVetkező testületi úlésenkerülhet sor.
Ha a szavazásra bocsátott kérdés- a tartózkodó képviselók száma miatt - nem kapja
meg sem a többségi igent, sem a többségi nemet, érvényes döntés nem született.
(21) A képviselő{estület tagjai igen vagy nem szavazattal, illetve tartózkodnak a szavazásnál.
A nyílt szavazás kéáelemeléssel történik.
(22) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:

-

-a

a) azt a törvény elóírja.
b) azt a képviselók több mint fele indítványozza.

(23) Név szerinti szavazás esetén a jegyző a névsornak megfelelően felolvassa

a képviselőtestületi tagok nevét. A jelenléVő tagok nevük elhangzásakor ,,igen"-nel Vagy ,,nem''-mel
szavaznak, Bármely települési képviseló élhet tartózkodási jogáVal.
jegyző a
szavazatokat a névsoron feltünteti, a szavazatokat tartalmazó névsort aláírásával látja el
és átadja az ülésvezetó. Az t]lésvezetó a név szerinti szavazás eredményét kihirdeti. A
név szerinti szavazásokat taílalmazó néVsort a jegyzőkönyv mellé kell csatolni. A néV
szerinti szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni,amelyet hitelesítve a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyVéhez kell csatolni.

A

(2a) Név szerinti szavazást kell tartani:

a.)
b,)
c.)
d.)
e.)

a képviseló{estület megbízatásának lejártát megelózó feloszlásáról szóló testületi
döntésról,
ha azt törvény elóírja
a költségvetés 10 %-át meghaladó hitelfelvételről

intézményalapításáról, átszervezéséről

a telepúlésstátuszát illető kérdésekben.

(2) bekezdésébenfoglalt
ügyekben,
(26)A titkos szavazás lebonyolítása a képviselő-testület tagjaiból eseti jelleggel létrehozott
háromtagú szavazalszedő bizottság feladata.
(27) A szavazatszedó bizottság tagjait és elnökét a képviseló{estület válasája meg.
(28)A titkos szavazás borítékba he|yezett szavazólapokon, szavazóhelyiség és urna
igénybevételéveltörténik.
(29) Szavazategyenlőség esetén a szavazást ugyanazon az ülésen meg kell ismételni.
lsmételt szavazategyenlőség esetén a képviseló{estület a következó ülésen határoz.
(30)A titkos szavazásról külön jegyzókönyvet kell készíteni. A jegyzókönyv taílalmazza,,
- annak megjelölését, hogy milyen ügyben történik a szavaÁs,
- a szavazatszedó bizottság elnökének és tagjainak nevét,
- a szavazatszedó bizottság szavazás során tett intézkedéseit, döntéseit,
- a szavazás eredményét
(31) A szavazásról készült jegyzókönyvet a szavazalszedő bizottság elnöke és tagjai aláíilák.
A jegyzókönyvet a képviseló_testületi úlésjegyzőkönyvéhez kell csatolni.
(32) A szavazás eredményéről a szavazatszedő bizottság elnöke a képviseló{estületnek a
jegyzőkönyv ismertetéséVel jelentéSt tesz.
(33)Az önkormányzati képviselő amennyiben elmulasztja a MötV.49.§ (2) bekezdése szerinti
személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét, és személyes
érintettséget bármely önkormányzati képviselő jelzi a döntést köVető 6 hónapon belül, a
képviselő{estület dönt az önkormányzati képviselő kizárásáról. Amennyiben a képviselótestület az érintett önkormánrzati képviselőt kizárla, az úgyben meghozott döntését
hatályon kívül helyezi és az ügyet újratárgyalja.
(25)A képviseló-testület titkos szavazást tarthat a Mötv.a6.§

a

Az előterjesztés

8.§
a munkatervbe felvett vagy utólag javasolt rendelet-tervezet,
határozat-tervezet, beszámoló és tájékoZató.
(2) Elóterjesztés benyújtására jogosult:
a.) a polgármester;
b.) az alpolgármester,
c.) a témakör szerint illetékes bizottság elnöke;
d.) a képviseló{estület tagja;
e.) a jegyző.
(3) A képviselótestületi ülésre szóbeli és írásbeli előterjesZést lehet benyújtani.
(4) Az írásbeli elóterjesztést legkésőbb a képviseló{estület úlésétmegelőzően, legalább ,10
nappal előbb kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és
gondoskodik Valamennyi anyag postázásáról. Halasáhatatlan esetben az ülésvezetó
engedélyezheti az ííásba foglalt elóterjesztésnek és a határozati javaslatnak az ülésen
történó kiosztását.
(í ) Elóterjesztésnek minősül

(5)

szóbeli előterjesztést

a

képviselő{estület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése

alapján lehet felvenni a napirendek közé,

A sürgósségi indítvány

,

(1)
(2)

9.§

A képviseló-testület a sürgősségi indítvány elfogadásáról, annak azonnali m€tárgyalásáról,

vagy elvetéséről egyszerű szótöbbséggel soron kívül dönt.
A sürgősségi indítvány benyújtásának a feltételei:
a) sürgőssegi indítvány - a sürgósség tényénekrövid indokolásával - .legkésőbb a
,l6.oo óráig írásban
képviselő-testületi ülést megelőző
nyújthátó be a
polgármesternél,
b) sürgősségi indítványt nyújthatnak be:
- a polgármester,
- az alpolgármester,
_ a témakör szerint illetékes bizottság
elnöke,
- a képviselő-testület tagja,
- a jegyző
c.) Ha a polgármester Vagy valamely sürgósségi indítvány előterjesztésére jogosult ellenzi
az azonnali tárglalást, akkor a sürgósség kérdésétvitára kell bocsátani. Á polgármester
ismerteti az indítványt, maid alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tény6nek rövid
indokolására;
d)
.Amennyiben a képviseló-testület nem fogadja el a sürgősségi tárgyalásra irányuló
javaslatot, ÚgY az indítványt egyszerű napirendi javaslatkéni ke|l iezeln-i, s a napirendek
meghatározásakor kell állást foglalni arról, hányadik napirendként tárgyalják aá.

nap

Kérdésés interpelláció

rO.§
(1)

(2)

(3)

(4)

A

képviseló{estület tagja a képviseló{estület ülésén az önkormányzati hatáskörbe
tatlozó szervezeti, működési, döntési, elókészítési jellegű felvetésként Vagy

tudakozódásként kérdésttehet fel.

A kérdésre a megkérdezettnek a képviselő{estület úlésénkell Válasz adni. A vála§znak
lényegre törónek kell lennie, A válasz elfogadásáról a képviselóte§tület vita nélkül
egyszerű szótöbbséggel hoz döntést. Ha nem lehetséges az azonnali válasz, akkor
írásban kell a válasá megadni 15 napon belül.
A képviselótestület tagjai a testület üléséna polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a
bizottság elnökéhez valamint a jegyzőhöz önkormányzati tigyekben] szóban vaiy
írásban interpellációt terjeszthelnek elő. lnterpeílációt valamel! döntés végrehajtá;a
tárgyában Vagy intézkedéselmulasztása esetén lehet előterjeszteni.

Az interpellációt a polgármesternél lehetőleg az ülést mágelőzó 10 nappal vagy az

ülésen, a napirend megtárgyalásának megkezdése előtt kell benyújtani. A' polgárrn'éster
az interpellációt haladéktalanul továbbítja a címzettnek.
(5) A képviselő-testület ülésénaz interpellációra adott válasz elfogadásáról
eíóször az
interpe|láló nyilatkozik. Ha az interpellációra adott válast az interp;lláló nem fogadja el,
a képviselő{estúlet vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt az elfogadásról'vaiy a

kérdéstovábbi napirenden tartásáról, Amennyiben a képviseló-testület az interpellációra
adott válasá elutasítja, elrendeli az interpelláció tárgyának rész|etes kivizsgálását,
me|ybe az interpelláló képviselőt is be kell Vonni.
A jegyzókönyv

íl.§
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

A képviselő{estület üléséről készített jegyzókönyvhöz

csatolni kell a meghívót, az írásos
előterjesztést, az elfogadott rendeleteket és a jelenléti íVet. Ha a képviselő hozzászólásál
írásban nyújtotta be, azt kell mellékelni a jegyzókönyvhöz.
A képviselő-testület üléséról a jegyzókönyv 2 példányban készül, amelyeket a közös
Onkormányzati Hivatalban kell tárolni.
A nyilvános ülésról készült jegyzőkönyv megtekinthetó a jegyzónél, úgyfélíogadási
idóben.
A zár1 úlésről készült jegyzőkönyvet és mellékleteit a nyilvános ülés jegyzőkönyvétől
elkülönítetten kell kezelni.
A képviseló{estúlet üléSéról hangfelvétel készül.

Az ö nkormányzati rende letal kotá s és határozathozatal
í 2.§

Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:
a/ a képviselótestület tagja;
bJ az önkormányzat bizottsága;
c) a polgármester
d) a jegyző
(2) Az Önkormányzati rendelet-tervezet elkészítésea jegyzó feladata, aki külsó segítséget is
igénybe Vehet.
(3) A rendelet tervezet elókészítéseés képviselő-testületi elfogadása az alábbiak szerint
történik:
a,| a képviselőtestÜlet - a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek elókészítésénél_
elveket, szempontokat állapíthat meg;
b,) a rendelet tervezetet a KÖzös Önkormányzati Hivatal tárgy szerint érintett munkatársa,
szervezeti egysége készítiel. A tervezet elókészítésévela tárgy szerint illetékes
önkormányzati bizottság is megbízható;
c,) a KQzÖs onkormányzati Hivatal akkor is köteles részt Venni az elókészítéSben,ha a
tervezetet bizottság készítiel,
d,) a testületet tájékoztatni kell az előkészítésés véleményezéssorán iavasolt, de a
tervezetbe be nem épített javaslatokról, utalva a mellózés indokaira is.
(4) A rendelet hiteles, Végleges szövegét a jegyző állítja öSsze.
(5) A jegyzó gondoskodik az önkormányzati rendeletek kihirdetéséról a Közös önkormányzati
Hivatal hirdetótáblqán
rendeletek közzététele az önkormányzat honlapján is
megtörténik..
(6) A jegyző a rendeletekról nyilvántartást Vezet, gondoskodik folyamatos karbantartásáról, és
szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását vagy hatályon kívül helyezését.
(,t )

A

(7)

A képviselŐ-testület határozatait külön-külón, a naplári év elejétől kezdódóen, folyamatos
sorszámmal, év,- hónap,- és napszámmal kell jelölni,

(8) A testületi határozatokról a jegyző nyilvántartást Vezet.

(9)

A

határozatokat a jegyzőkönyv elkészítésétkövető 15 napon belül
végrehajtásértfelelós személyeknek és szerveknek.

A képvi s el ő-te stü l et

bi

zottság

a

el kell

küldeni a

i

, í3.§
(1) A.képviseló{estület a köVetkezó

állandó bizottságokat hozza létre:
Ugyrendi Bizoftság, melynek tagjai 3 fó települési képviselő.
(2) A bizottság feladatait a rendelet 2. sámú melléklete tallalmazza.
(3) A bi2ottság tagjainak névsorát a rendelel 1 .,sámú függeléke taftalmazza.

A polgármester

í4.§
A polgármester a megbízatását társadalmí megbízatásban látja el.
(2) A polgármester fogadóórát tart minden hónap első hetének keddi napján 9-12 óráig.
(1 )

Az alpolgármester
í5. §
(Í) A kéPviseló-testület - a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a
testület megbízatásának időtartamára - a polgármester helyettesítéséreés munkájának
segítségéreegy fó alpolgármestert választ.
A

jegyző, aljegyző
16.§

A jegYzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége , illetve tartós akadályoztatásuk esetén a
jegyzői íeladatokat az lkervári Székhely igazgatási ügyintézője látja el.

,

Közös

Önkormányzati Hivatat
í 7.§

('l) Csénye
.Község .Önkormányzata, lkervár Község Önkorm ányzala ,.Pecöl Község
Onkormányzata, Megyehíd Kö,zség Önkormányzata és Kenéz község Önkormányzata
2015. január 1. napjától Közös onkormányzati Hivatalt tart fenn.
(2) A Hivatal megnevezése: lkervári Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal székhelye: 9756 lkervár, Kossuth u.47.
A Hivatal kirendeltségei: csényei Kirendeltség 9611 Csénye, Ady u.42.
Pecöli Kirendeltség 9754 Pecöl, Széchenyi u.11.

KőzmeghaIIgatás
18.§

A

de

€y

képviseló-testü|et szükség szerint,
legalább évente
aíkalommal
közmeghallgatást tart az alábbi szabályok figyelembevételével:
a) a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi
sz€rvezetek, egyesületek, kérdéseketintézhetnek, illetólég közérdekú javaslatokat
tehetnek;
b) közmeghallgatás idejét, helyét és témáját, valamint más lakossági fórumok
megtartásának tervét a képviseló-testúlet halározza meg, lehetóleg a munkatervének
elfogadásakor;
c) közmeghallgatás pontos időpontjára vonatkozó javaslatot polgármester a
közmeghallgatás ülésterwel egyidejűleg terjesái eló;
d) a közmeghallgatásra általában az önkormányzat székhelyén, de indokolt esetben az
önkormányzat által létrehozott intézményszékhelyénis sor kerülhet;
e,) a közmeghallgatás helyéről, idejéról, a tárgykörökről a helyben Szokásos módon
hirdejótáblán elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatni kell a lakosságot a rendezvény elótt
legalább 10 nappal;
(2) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal, de legkésőbb
15 napon belül írásban kell válasá adni.
(3) A közmeghallgatásról jegyzókönyv készül, amelyre értelemszerúen vonatkoznak a
képviselő{estület jegyzőkönwére irányadó szabályok.
(1)

a

a

a

Az önkormányzat vagyona, gazdálkodása

í9.§

A kéPviselŐ{estület az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapc§olatos részletes
szabályokat külön önkormányzati rendeletben határozza meg,
(2) Az Önkormányzali gazddlkodással kapcsolatos íeladatokat a jogszabályi elóírások alapján a
Közös Onkormányzati Hivatal látja el. E körbe tartozó íeladatai, különöien:
a.) a költségvetés, a költségvetési beszámoló, a havi adatszolgáltatás elkészítése;
b) támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
c) bizto§ítja az önkormányzat könywitelének szabályszerű Vezetését,
(3) Az önkormánEat kormányzaIi funkcióit a 3. számú melléklet tartalmazza.
('1)

Társulások
20.§
(1)
(2)

Az Önkormányzat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekébentársulásokban vesz résa.
A társulási megállapodások felsorolását az 2. számú függelék laílalmazza,

zÁnó neNoruxezÉsex

2í,§
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépéséVelegyidejűleg hatályát veszti Csénye Község Önkormányzata
'és Működési
Képviselő{estülete és szervei Szervezeti
Szabályzatáról szóló 6/2003.
(V,29.) önkormányzati rendelete.

Csénye, 2015, március 12.
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í. számú melléklet
A KÉpvlsELó-TEsTüLET ÁLTAI

ÁrnuHÁzorr HATÁsKöRöK

Polgárme§terre átruházott hatáskör:
az éVes költségvetés ,l százalékát meg nem haladó hite|felvételről Való döntés,
döntés a költségvetési tartalék ,l0 százalékáig terjedó felhasználásáról,
települési támogatás ügyében döntés,
hozzájárulás megadása a közúti közlekedésről szóló í988. évi l. törvény 36. (1)
§
bekezdésébenmeghatározottakhoz
kérelmezése a közúti közlekedésról szóló 1988. évi l, törvény 37, § (2) meghatározott
intézkedéseknek
hozzájárulás megadása útcsatlakozás létesítéshez(a közúti közlekedésról szóló .l988,
évi l. törvény 39. § (í ) bekezdése)
hozzájárulás megadása a közúti közlekedésről szóló 1988, évi l. törvény 42lA. (1)
§
bekezdése a) és b) pontjában meghatározottakhoz

1l

2,

számú mellék|et

A KÉPVFELŐ-TESTÜLET B|ZOTTSÁGA ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK
Ügyrendi Bizottság:

- Yégzi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenórzéséVel, Valamint
összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos ügyek végzése.
_ Végzi a képviseló-testület által esetenként rá bízott feladatokat.
- Javaslattétel a Polgármesterilletményével kapcsolatban,

az

)2

3,számú mel|éklet

Az önkormányzat kormányzati funkciói:

011130
013320
013350
016080
032020
041231

041232
041233

042130
045160
052080
063080
064010
066010
066020
081030
082044
082091
106020
107051

Önkormányzatok és őnkormányzati hivatatok jogalkotó és áItalános igazgatási
tevékenysége
köztemető-íenntartás és -m űködtetés
Az önkormányzati vagyonn al való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Kiemelt á ami és önkormányzati rendezvények
Tűz- és katasztrófavédel m i tevékenységek
Rövid időtartam ú közfogl aI koztatás
start-munka program - Téli közfogtatkoztatás
H ossza b b i dőtartam ú közíog lalkoztatás
N övénytermesztés, ál latte nyésztésés kapcso lódó szolgáltatások
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntaftása
szen nyvízcsatorna építése,fenntartása, üzemeltetése
vízeuátással kapcsolatos közm ű épitése,fen ntartása, üzemeltetése

KözviIágíás
zöldterület kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

sportlétesítmények, edzőtáborok m ű ködtetése és felleszíése
n yvtá ri szo l g áltatá so k
Közm űvelődés-kőzősségí és ársada l m i részvétel fej tesztése
Lakásfen ntartással, lakhaássa! összefü ggő erÉásók
szociális étkeztetés
Kö

13

.

számú függelék

Ű gyrend i

Bizottság tagiai

1

.

rlss z9ltán

képviselő
képviselő

Nagy zoltán
Pup Balázs Roland

képviselő

1962.11.16. Csénye, Vasút u, 15.
1953.06.03. csénye, Deák F. u. 37.
1975.0g.gl. Csenye, Aay e. u. a,

l4

2. sz. függelék

Társulási megállapodások felsorolása

-

Megállapodás a Sárvár Kistérsége Kistérségi Társulás létrehozásáról
sárvár, 2006. január 30.
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