
VALKÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2007.( V.30.) számú rendelete

a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(egységes szerkezetben)

V A L K Ó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületeItovábbiakban: képviselő-testületi a
helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény Itovábbiakban: Ötv./ 18. § /11
bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján - szervezeti és működési rendjérel továbbiakban:
SZMSZI - a következő rendeletet alkotj a:

BEVEZETO

Val k ó község a Cserháthoz csatlakozó Gödöllői Dombságon, az Alföld Észak-Nyugati peremén
fekszik, Budapesttől 44 km, Gödöllőtől 14 km távolságra.

A község közigazgatási területe: 3759 ha.

A község: G ö d ö l l ő várossal,

Isaszeg,

Dány,

Vácszentlászló községekkel határos.

2007. január l-én a község állandó lakosainak száma: 2332 fő



I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat jelképei.

1.§./1/. Az önkormányzat hivatalos elnevezése:

Valkó Nagyközség Önkormányzata

/2/. Az önkormányzat székhelye:

Valkó, Rákóczi u. 3.

/31. Működési területe:

Valkó Nagyközség közigazgatási területe.

** /4/. A képviselő-testület hivatalának neve:

Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatala.

/5/. A hivatal székhelye:

Valkó, Rákóczi u. 3.

2.§. Az önkormányzat fő feladata: helyi közszolgáltatás biztosítása és a helyi közhatalmi
feladatok ellátása.

3.§./1/. Az önkormányzat jogi személy.

Az önkormányzat feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.

/2/. A képviselő-testület szervei:

a./ polgármester

b./ képviselő-testület bizottságai

ej képviselő-testülethivatala

/3/. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.

*4.§. A képviselők névsorát, lakcímét és telefonszámát az L számú függelék képezi.

(*Módosította a 15/2007.(XII.19) számú rendelet)
(**Módosította a 2/2013. (IlL13.) számú rendelet)



5.§./1/. Az önkormányzatjelképei: címer, pecsét, lobogó, zászló.

/2/. Az önkormányzat címere: álló, háromszögletű pajzs, ezüst mezejében zöld pajzsláb.
A zöld mezőben lebegő helyzetű, fektetett ekével, lefelé fordított arany ekevas.
Az ezüst mezőbenjobbra fordult pajzsláb vágásvonalától elrugaszkodó, szökkenésre
kész vörös szarvas.

A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású fecskefarok végződésű íves arany szalagon
feketével nagybetűs V A L K Ó felirat.
A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

/3/. Az önkormányzat pecsétje: kör alakú, szélén peremmel.

A pecsétmező közepén Valkó címerének kontúrrajza.
A címert két oldalról és felülről nagybetűs körirat övezi:
VALKÓ NAGYKÖZSÉG PECSÉTJE

/4/. Az önkormányzat lobogója: álló téglalap alakú 2:1 méretarányú, zöld textilalap,
aljában arany vízszintes pólyával.

A pólya szélessége a lobogó hosszának 1/1Orésze.

A színes címer a lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülről mért 113-os
osztásvonalán helyezkedik el.

A lobogó kétoldalas.

/5/. Az önkormányzat zászlója: a lobogó 900-al
történő elforgatásávaljön létre.

A színes címer szimmetria tengelye a zászló hosszának rúdtól mért 113-os
osztásvonalával esik egybe.

A zászló kétoldalas.

6.§./1/. Az önkormányzat hivatalos lapja:

Valkói Hírmondó, amely időszakosan jelenik meg (700-800 példányszám).

/2/. Az önkormányzat lapját térítésmentesen kell megküldeni:

a./ képviselő-testület tagjainak,

b./ bizottságok nem képviselő tagjainak,

c./ Országos Széchenyi Könyvtár Köteles Példány Osztály



II. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat feladat- és hatásköre, szervezete.

7.§.!1/. Az önkormányzat feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.

/2/. Az önkormányzat - törvények által előírt - kötelező feladat - és hatásköreit a 2.
számú melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat tevékenységének és a település fejlesztésének fő irányvonalát a
kiemelt célokat ciklusprogram határozza meg.

9.§.!1/. Az önkormányzat felvállalhat olyan közfeladat megoldását, amelyet számára
törvény nem teszi kötelezővé.

/2/. Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha

a.! ellátása nem sérti más települések érdekeit,

b.! nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,

c.! megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat-és hatáskörök
ellátását,

d.! ellátásához a szükséges feltételek fennállnak.

/3/. Az önként vállalt közfeladat megoldása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni,
amely során tisztázni kell a feladat ellátásához szükséges anyagi, személyi,
technikai feltételeket.

/4/. Az előkészítő eljárás lefolytatásával a polgármester, vagy bizottság bízható meg.

/51. Az előkészítő eljárás eredményéről- a képviselő-testület részére - írásos
előterjesztést kell készíteni, amelyben meg kell határozni a célt és a végrehajtás
feltételeit.

lü.§. Az önkormányzat kizárólagos hatáskörébe tartoznak- Ötv. lü.§.-ban
meghatározottakon túl - az alábbiak:

a.! a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés esetén a személyi
alapbér összegszerű meghatározása,

b.! a képviselő-testület ciklusprogramjának, munkatervének elfogadása,

c.! más önkormányzatokkal együttműködési megállapodás megkötése, felbontása,



d.l helyi közfeladat megoldásának vállalása és lemondása,

e.l önkormányzat képviseletében, ill. megbízásából az önkormányzat költségvetését,
terhelő külföldi kiküldetés 200.000.- Ft/fő értékhatár felett,

f.I éves költségvetés 10 %-át meghaladó hitelfelvétel,

g.l gazdasági társulásba történő belépés, kilépés, alapítás megszüntetése,

h.l az önkormányzati ingatlan és egyéb vagyonügyelet,

i./ éves költségvetés módosítása,

j.l polgármester és képviselők összeférhetetlenségi ügyében döntés,

k./ Ötv. 33.1A§.l2/bek.b.l pontjában meghatározott hozzájárulás.

*11.§.ll/. A képviselő-testület az Ötv.l0.§-ában megnevezett át nem ruházható hatáskörök
kivételével- egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja:

aj polgármesterre

b.l bizottságaira

c.! kisebbségi önkormányzat testülete

d.l az önkormányzat társulása

/2/. A képviselő-testület a hatáskör átruházásáról- polgármester javaslatára - minősített

szótöbbséggel dönt.

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörökj egyzékét a 3. számú
melléklet, a bizottságokra átruházott hatáskörökjegyzékét a 4. számú melléklet
tartalmazza.

* /3/. A polgármester, valamint a képviselő-testület bizottságának, részönkormányzat
testületének önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozata ellen képviselő

testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

/4/. A képviselő-testület az átruházott hatáskört gyakorló szervet beszámoltathatja.

/5/. Az átruházott hatáskört gyakorló szerv köteles a képviselő-testületet, azonnal írásban
tájékoztatni, ha az átruházott hatáskör gyakorlása akadályba ütközik.

/6/. A képviselő kezdeményezheti, hogya képviselő-testületvizsgálja felül a
polgármesternek, a bizottságnak - a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati
ügyben hozott döntését.



/71. A képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.

(*Módosította a 15/2007.(XII.19) számú rendelet)

III. FEJEZET

A képviselő-testület összehívása.

12.§./1/. A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint évente szükség szerint
(legalább 1 alkalommal) közmeghallgatást tart.

13.§./l!. Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni.

12/. Az összehívásról a megválasztott polgármester gondoskodik.

13/. Az ülést a korelnök nyitja meg és vezeti a polgármester eskütételének megtörténtéig.

14/. Az alakuló ülésen a polgármester és a képviselők illetve bizottságok külső tagjai esküt
tesznek.

ISI. Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság tájékoztatást ad a választások
lebonyolításáról.

161. Az alakuló ülésen dönteni kell:

a./ polgármester illetményéről

b./ alpolgármester megválasztásáról,

e./ bizottságok megválasztásáról.

/71. Az alakuló ülést ünnepélyes keretek között kell megtartani.

14. §. A képviselő-testület a nyári szabadságolások miatt ülés Iszaki szüneteket minden év
augusztus l-től augusztus 31-ig állapítja meg.

15.§./l!. A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:

a./ képviselők 1I4-nek
b.! képviselő-testület bizottságának,
e./ Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének,
d.! népi kezdeményezés: Iminimum 50 fől alapján a polgármesternél benyújtott, írásbeli

indítványára.



/21. Az írásbeli indítványnak tartalmaznia kell:

a./ tárgyalásra javasolt ügy lényegét,
b./ az ülés időpontját,

e.! az ülés helyét.

/3/. A polgármester a rendkívüli ülést az indítványban megjelölt napirenddel és időben - a
meghívó egyidejűkiküldésével- 15 napon belül köteles összehívni.

/4/. Ha a polgármester az ülés összehívásával nem ért egyet, az indítványt köteles azonnal, de
legfeljebb a benyújtástól számított 3 munkanapon belül- az indítványozók egyidejű

értesítése mellett - a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez
felterj eszteni.
Ebben az esetben az ülést a közigazgatási hivatal vezetője hívja össze.

16.§.!11. A képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja
össze.

/2/. Ha az ülés összehívásánakjogkörét egyik tisztségviselősem tudja gyakorolni, az ülést a
Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke hívja össze.

/3/. A képviselő-testület ülését az ülés helyének, napjának, időpontjának, napirendjének és
előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni, melyhez csatolni kell az
írásbeli előterjesztéseket.

/4/. A képviselő-testület rendes ülésének meghívóját és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell
kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontjátmegelőzően legalább 5 nappal a
rendkívüli ülés esetén lehetőleg 24 órával előbb kézhez kapják.

/5/. Sürgős intézkedést igénylő esetben az ülés meghívó nélkül telefonon is összehívható, a
sürgősség okát azonban közölni kelL

/6/. A képviselő- testület rendes, illetve rendkívüli üléseiről, az ott hozott döntésekről,

határozatokról folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a Valkói Hírmondó helyi lapban.

/7/. A közmeghallgatás napirendjét, időpontját, helyét az ülés előtt legalább 30 nappal
a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

A képviselő-testület ülésére meghívandók köre

17.§./1/. A képviselő-testület üléseire meg kell hívni:

a.! képviselőket,
b.! jegyzőt,
e.! kisebbségi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét,
d.! napirendi pontok előadóit,



e./ akit a képviselő-testület és a polgármester, jegyző megjelöl.

/2/. A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt, amely a
tanácskozási jogot is magába foglalja.

/3/. A jegyző az ülés minden napirendi pontjához kapcsolódóan tanácskozási joggal vesz részt,
illetve jelzi a képviselő-testületnek a döntéseiben törvénysértést, jogszabály ellenességet
észlel.
A kisebbségi elnök úgyszintén tanácskozási joggal vesz részt. A d, és e pontban szereplő

személyek az adott napirendi ponthoz bírnak tanácskozási joggal.

Ciklusprogram, munkaterv

18.§./1/. A polgármester ciklusprogramot terjeszt a képviselő-testület elé, amely - a testület
megbízatásának időtartamára- a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások
szervezésének főbb céljait tartalmazza.

A ciklusprogram elfogadásáról a képviselő-testület - minősített többséggel - dönt.

/2/. A képviselő-testület működésének alapja az éves munkaterv.

/3/. A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával ~ a jegyző állítja össze és a
polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé.

/4/. A munkaterv főbb tartalmi elemei:

a./ fő feladatok felvázolása,
b./ ülések tervezett időpontjai, napirendjei,
e./ azoknak a napirendeknek a megjelölése, amelyeknél közmeghallgatást kell

tartani,
d./ napirend előterjesztőjénekmegnevezése,
e./ előterjesztések előkészítésének határideje,
fl meghívandók felsorolása,
g./ egyéb teendők rögzítése.

A képviselő-testület ülése

19.§./1/. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, azon bármely állampolgár részt vehet.

/2/. A hallgatóság az ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet és a tanácskozást
nem zavarhatja.
Az ülésen megjelent állampolgároknak hozzászólási, kérdezési joguk van, amelynek ideje
2 percnél tovább nem tarthat.
Az ülés napirendi pontjához történő hozzászólás engedélyezése tárgyában az ülés vezetője

a polgármester dönt.



/3/. Ha a hallgatóság az ülés rendjét zavarja a polgármester a rendzavarókat köteles
rendre utasítani, felszólítani a rendzavarás megszüntetésére.

Ha a felszólítás eredménytelen a rendzavarót az ülésről ki kell utasítani.

/4/. A képviselő-testület nyilvános üléséről hang, film-, videó- felvétel készíthető.

20.§.!l/. A képviselő-testületnek kötelező zárt ülést tartania:

a.! választás,
b.! kinevezés,
c.! felmentés,
d.! vezetői megbízás adása ill. visszavonása,
e.! fegyelmi eljárás megindítása,
f./ fegyelmi büntetés kiszabása,
g.! állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor /ha a a-g.! pontban érintett a

nyilvános tárgyalásba nem egyezik belei,
h.! önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor,
i.! vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügy tárgyalása.

/2/. Zárt tárgyalás elrendelése előtt a polgármester köteles az érintettet nyilatkozattételre
felszólítani.

21.§.!l/. A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el az önkormányzat vagyonával való rendelkezés
és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvánosság üzleti érdeket sértené.

/2/. Zárt ülés elrendelésére javaslatot tehet:

a.! képviselő,
b.! képviselő-testület bizottsága,
c.! polgármester,
d.!jegyző.

/3/. A zárt ülés elrendeléséről- az Ötv.-ben előírt kivételekkel- a képviselő-testület egyszeru
szótöbbséggel határoz.

/4/. Zárt ülésen - az érintetteken kívül- a képviselő-testület tagjai, a jegyző, a kisebbségi
önkormányzat elnöke vehet részt.

*/5/. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben a választópolgárok nem
tekinthetnek bele, azokban a külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből

nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani
kell.

/6/. A képviselő-testület ülése akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők
több, mint fele jelen van.

/7/. Ha a /6/. Bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés



határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül, ugyanazon napirendek
megtárgyalására újra össze kell hívni.

Napirend megállapítása

22.§.!1/. A képviselő-testület rendes ülésének napirendjére a polgármester tesz javaslatot.

12/. Az előterjesztett napirendi javaslatról a képviselő-testület - vita után - dönt.

/3/. A képviselő-testület napirendjéhez nem tartozó, egyéb önálló indítványokról, módosító
javaslatokról, új napirend felvételére irányuló ajánlásokról a képviselő-testület - egyszerű

szótöbbséggel - dönt.

/4/. Napirendi indítványt terjeszthet elő:

a.! képviselő,
b.! képviselő-testület bizottsága,
e.! polgármester,
d.! jegyző.

(*Módosította a 15/2007.(XII.19) számú rendelet)

/5/. Napirendi pont elhalasztását javasolhatja az előterjesztő és bármely képviselő.

Az ülésvezető felszólítására a javaslatot indokoIni kell.
A javaslat és az indoklás elfogadásáról a képviselő-testület - vita nélkül- egyszerű

szótöbbséggel - határoz.

/6/. A napirendi pontokat a képviselő-testület az általa elfogadott sorrendben tárgyalja.

17/. Rendeleteket, vagy rendelet módosítást a napirend elejére kell tenni.

/8/. A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót a
képviselő-testület a napirend tárgyalása előtti témát tudomásul veszi és dönt a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott intézkedések
elfogadásáról.

Sürgősségi indítvány

23.§.!1I. Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés meghívójában nem
szerepel.

A képviselő-testület - a polgármester javaslatára - minősített szótöbbséggel, soron kívül
dönt az előterjesztés tárgyában.



/2/. A sürgősségi indítvány benyújtásának feltételei:

a.l sürgősségi indítvány - a sürgősség tényének rövid indoklásával- legkésőbb az
ülést megelőző nap 12.00 óráig írásban nyújtandó be a polgármesternél.

Sürgősségi indítványt nyújthatnak be:

képviselők,

polgármester,
bizottságok elnökei,
jegyző.

b.l Ha a testület helyt ad a sürgősségi indítványnak, úgy hogy azt az első

napirendként tárgyalj a.

cI Ha a polgármester, vagy valamely képviselő ellenzi az azonnali tárgyalást, akkor
a sürgősségi kérdést ~ a napirend lezárása után - vitára kell bocsátani.

A polgármester ismerteti az indítványt, majd felkéri az indítványozót a sürgősségi

tények rövid megindokolására.

d.! Ha a képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az indítványt egyszerű
napirendként kezeli és a napirend meghatározásakor kell állást foglalni arról, hogy
mikor tűzik napirendre és hányadik napirendi pontként tárgyalja.

Előterjesztés

24.§.!1/. Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, továbbá a képviselő-testület, képviselő

testület bizottsága a polgármester és a jegyző által előzetesen javasolt:

a.! rendeleti javaslat,
b.! határozati javaslat,
c.! beszámoló,
d.! tájékoztató.

/2/. Rendeleti és határozati javaslat csak írásbeli lehet.

/3/. Az előterjesztés írásbeli és szóbeli lehet.

A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül
sor.

Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és
határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

/4/. Az előterjesztések rendjét és a rendeletalkotás szabályait az 5. számú melléklet tartalmazza.



A képviselő testület elnöke és jogköre

25.§.!1/. A képviselő-testület elnöke a polgármester.

A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti.

A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkét tisztségviselő
akadályoztatása esetén a Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke látja el az ülés elnökének
teendőit.

/2/. Az ülés, tanácskozás rendjének biztosításáért, fenntartásáért a polgármester felelős.

/3/. A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

/4/. Az ülésvezető feladatai és jogosítványai:

a.! megnyitja az ülést,

b.! megállapítja és az ülés alatt folyamatosan figyelemmel kíséri a
határozatképességet, számba veszi az igazolatlan vagy igazolatlanul távolmaradt
képviselőket,

c.! napirend előtt:

tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

beszámol az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.

d.! előterjeszti a napirendi javaslatot, tájékoztatást ad a sürgősségi indítványról.

e.! elfogadja a napirendet, javaslatot tehet összevont napirend tárgyalására,
j avaslatot tehet napirend tárgyalásának elhalasztására.

f./ napirendi pontként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési
javaslatot, megállapítja a szavazás eredményét, kihirdeti a határozatot.

g.! hosszúra nyúlt vita eseténjavasolja a hozzászólás idejének korlátozását és a vita
lezárását.

h.! hozzászóláskor megadja ill. megtagadja, esetleg megvonja a szót, azonban ezt az
intézkedését a képviselő-testület - egyszerű szótöbbséggel- felülbírálhatja.

sI figyelmezteti a hozzászólót és felszólítja, hogy térjen a tárgyra, ha a



figyelmeztetés eredménytelen, megvonhatja a szót, tárgyalási szünetet rendelhet el.

j j meghatározott időre tárgyalási szünetet rendelhet el, az ülést felfüggesztheti, ill.
berekesztheti.

k.! rendreutasítja azt, aki a képviselő-testület tekintélyét, esetleg valamelyik
képviselővel, vagy az ülés hivatalosanjelenlévő személlyel szemben sértő

kifejezést használ, illetőleg azt, aki a tanácskozás rendjére, a szavazásra vonatkozó
szabályokat megszegi.

1.1 kiutasíthatja az ülésről azt aki ismételt figyelmeztetés ellenére a testület munkáját
szándékosan akadályozza.

m.! javasolhatja a képviselő-testületnek, hogy rója meg azt a képviselőt, aki a
rendreutasítás ellenére képviselőhöz méltatlan magatartást tanúsít.

n.! megadja a szót a jegyzőnek, ha az törvényességet érintően észrevételezést kíván
tenni.

p.! elrendeli a szavazást és megállapítja a szavazás eredményét, kihirdeti a
határozatot, rendeletet.

r.! biztosítja a képviselők interpellációs jogának gyakorlását.

s.! berekeszti az ülést.

Napirend tárgyalása

26.§.!1/. A képviselő-testület napirendjére a polgármester tesz javaslatot, indokolja, ha az a
munkatervtől eltér.

A képviselők egyéb napirendek felvételét is kezdeményezhetik.

A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

/2/. A képviselő-testület az ülés napirendjére felveszi:

aj előterjesztéseket
b.! önálló indítványokat /bejelentéseket/
c.! interpellációt

/3/. A képviselő-testület ülésének napirendjére fel kell venni az előterjesztésnek minősülő,

munkatervbe felvett, továbbá a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottsága, a
polgármester és ajegyző által előzetesen javasolt:



a.! rendeleti javaslatot,
b.! határozati javaslatot,
c.! beszámolót,
d.! tájékoztatót.

27.§.!1/. A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit
vitát, de javasolhatja egyes napirendek összevont tárgyalását is.

12/. Az előadó - napirend vitáját megelőzően - szóbeli kiegészítést tehet.

13/. A szóbeli kiegészítésnek új információkat kell tartalmaznia.
A szóbeli információ ideje legfeljebb 2 perc.

14/. Az előadóhoz a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket tehetnek fel,
amelyekre az előadó köteles rövid, tömör válaszokat adni.

151. A kérdésekre adott válaszadás után a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak
hozzászólásai következnek.

161. Az ülésenjelenlévő állampolgárok napirendhez kapcsolódó kérdést, hozzászólást csak
akkor tehetnek fel, ha ezt a szándékukat - az ülés megnyitása előtt - a polgármesternek
bejelentették.

/7/. Az állampolgári felszólalásokra az ülés vezetőjének döntése után kerülhet sor.

A felszólalás időtartama legfeljebb 2 perc, ugyanazon napirend keretében történt ismételt
felszólalás időtartama legfeljebb 1 perc lehet.

Ha a felszólaló túllépi a rendelkezésre álló időt, a polgármester megvonhatja tőle a szót.

18/. Napirend előtti, illetve soron kívüli felszólalást a polgármester engedélyezi.

191. Az önkormányzat bizottsága bármelyelőterjesztéshezajánlást nyújthat be.

110/. Az előterjesztő ajavaslatot, illetve a képviselő a módosító javaslatát - a vita bezárásáig
megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig bármikor vissza is vonhatja.

/11/. A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a testület bármely tagja
j avaslatot tehet.
E javaslatról a testület - vita nélkül - határoz.

/12/. A polgármester a vitát lezárja, ha a napirendhez további felszólaló nem jelentkezik, vagy ha
a testület a vita további folytatását - a polgármester javaslatára - szükségtelennek tartja.

IBI. A napirend előadója - a vita lezárást követően - válaszol a hozzászólásokra.

/14/. A polgármester összefoglalja a vita lényegét, kitér az előterjesztésről eltérő véleményekre és
a módosító javaslatokra.



Érdemi módosító javaslat esetén annak elfogadására, ill. elutasítására, felhívja a
képviselőket a szavazásra.

/15/. A szavazás előtt, ha ajegyző szabálysértést észlel törvényességi észrevételt kell tennie.

A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a polgármesternek, a bizottságnak, ha
döntéseknél törvénysértést észlel.

Ilyen észrevételét a képviselő-testületjegyzőkönyvének felterjesztésekor ajegyzőkönyvhöz
is csatolhatja.

/161. A polgármester - az összefoglalót és a részdöntéseket, a végleges határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja, majd megállapítja a szavazás eredményét és kihirdeti a határozatot.

s z a va z á s rendje

28.§. A polgármester - vita lezárása után - az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott
határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.

Először a módosító és kiegészítő indítványokról, majd az eredeti határozatijavaslatokról
dönt a testület.

29.§.Il/. A határozathozatalból kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen
érinti.
A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét.
A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére, vagy bármely képviselő javaslatára 
minősített többséggel- a képviselő-testület dönt.

12/. A képviselő-testület döntése történhet:

aj egyszerűszótöbbséggel: ahol ajelenlévő képviselők több, mint felének egybehangzó
szavazata szükséges,

bJ minősítettszótöbbséggel: ahol a megválasztott képviselők több, mint felének
egybehangzó szavazata szükséges.

13/. Minősített többség szükséges az Ötv.15.§.Il/. Bekezdésben meghatározott eseteken túl:

aj önkormányzat rendeletalkotásához IÖtv. 1O.§.Il/.bek.aJpont/

bJ az önkormányzat szervezetésnek kialakításához és működésének meghatározásához,
továbbá a törvény által hatáskörbe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz
IÖtv.lO.§.Il/.bek.bJpontl

ej társulás létrehozásához, társuláshoz, ill. érdekképviseleti szervezethez való



csatlakozáshoz IÖtv.l O.§.!l/.bek.e.!pont/

d.! külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz IÖtv.l O.§.!l/.bek.f./pontja.

e.! intézményalapításához IÖtv.l0.§.!1/.bek.g.! pont

f./ zárt ülés elrendeléséhez IÖtv.12.§.!14/.bek.b.! pont

g.! képviselő, bizottsági tag kizárásához IÖtv.14.§.!2I.bek.SZMSZ. 50.§.!2I.bek.

h.! képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához IÖtv.18.§.I3I.bek.

i.! polgármester elleni kereset benyújtásához IÖtv.33.1B.§.!1/.bek.

Az SZMSZ-ben meghatározott alábbi esetekben:

j.! hatáskör gyakorlás átruházásához, visszavonásához /SZMSZ.ll. §.!2/.bek.

k.! fegyelmi ügyben történő döntéshez,

1./ ciklusprogram elfogadásához ISZMSZ.19.§.!1/.bek.

m.! sürgősségi indítvány elfogadás ához ISZMSZ.24.§.Il/.bek.

n.! településszerkezeti terv, szabályozási terv elfogadásához,

p.! önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezéshez,

r.! hitelfelvételhez,

s.! titkos szavazás elrendeléséhez ISZMSZ.30.§.!7/.bek.

1.1 kitüntetéshez,

u.! társuláshoz ISZMSZ.56.§.!2/.bek.

14/. Szavazni csak személyesen "igen", "nem" ill. "tartózkodik" szóval lehet.

ISI. Szavazás lehet: nyílt, vagy titkos.

16/. a.! A képviselő-testület döntéseit láltalában/ nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel,
kézfelemeléssel hozza.

b.! Nyílt szavazás esetén - a szavazás megkezdése előtt - bármely képviselő, vagy a
polgármester név szerinti szavazást javasolhat.

A javaslatról a képviselő-testület - vita nélkül- egyszerű szótöbbséggel dönt.



c./ Névszerinti szavazás alkalmával a jegyző ABC. sorrendben felolvassa a képviselők

nevét.

A képviselők felállva "igen", "nem" vagy "tartózkodás" nyilatkozattal szavaznak.

A jegyző a szavazatokat névjegyzékben feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a
szavazás eredményét - névjegyzékkel együtt - átadja az ülés elnökének.
A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki.

A névjegyzéket a képviselők aláírásukkal hitelesítik és azt a jegyzőkönyvhöz kell
csatolni.

/7l. a./ Titkos szavazást kell tartani:

választás, kinevezés, felmentés,
vezetői megbízás adása, visszavonása,
fegyelmi eljárást lezáró érdemi döntés /büntetés kiszabása/ esetén.

b./ Titkos szavazás elrendelése után a testület - egyszerű szótöbbséggel- a szavazás
rendjének biztosítása, a törvényesség betartása, azután a szavazás lebonyolítása, az
eredmény megállapítása és az elnökhöz való továbbítása érdekében a levezető elnök
javaslatára 3 tagú szavazatszedőbizottságot választ.

c./ A titkos szavazás borítékban elhelyezett szavazólapon, szavazófülke és urna
igénybevételével történik.

d./ A szavazás eredményét a bizottság elnöke hirdeti ki, amelyet alakszerű határozatba kell
foglalni.

*f./ A képviselő-testületi ülésen a javaslat elfogadásához ajelenlévő képviselők több mint
felének igen szavazata szükséges.

Felvilágosítás kérés szabályai

30.§./1/. A napirendi pontok megtárgyalása után a képviselők az ülésen önkormányzati feladatkörbe
tartozó ügyekben - szóban vagy írásban - felvilágosítást kérhetnek:

a./ polgármestertől,
b./ jegyzőtől,
c./ bizottságok elnökeitől,

melyre azonnal, de legkésőbb 15 napon belül, írásban érdemi választ kell adni.

/2/. Interpelláció valamely érdemi önkormányzati ügyre, helyi közügy lényeges elemeire,
általában probléma feltárásra vonatkozik, valamilyen mulasztásra, helytelen gyakorlatra
hívja fel a figyelmet, vagy valamilyen panasz orvoslását kéri.

13/. Az interpellációt a polgármesternél kell- írásban -legalább az ülés napját megelőző 3
nappal, de legkésőbb a napirend tárgyalásának megkezdése előtt benyújtani.



/4/. Ha az interpellációt a /3/. Bekezdésben meghatározott időn túl, vagy a testületi ülésen
írásban, vagy szóban nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen
választ adnia, ha a válaszadás nem igényel előzetes tájékozódást vagy vizsgálatot.

Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon belül kell a felvilágosítást kérő képviselőnek 
írásban megválaszolni.

/6/. A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az
előterjesztő nyilatkozik, majd - vita nélkül- a testület dönt az elfogadásáról.

Ha a testület nem fogadja el a választ, annak vizsgálatát a tárgyszerinti bizottságra bízza. A
vizsgálati eljárásban az interpelláló képviselő is részt vehet.

31.§.Il/. A képviselők az /1/ bekezdésben felsoroltakhoz "kérdést" intézhetnek.

A kérdés olyan tudakozódás, amely az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezetre,
működésre, előkészítésre vonatkozik, de nem tartozik sem az interpelláció fogalomkörébe,
sem a napirendi pontok témájához.

*Módosította a 15/2007.(XII.19) számú rendelet

/2/. A kérdezés joga a képviselőket a napirend tárgyalását követően illeti meg.

/3/. A kérdésnek rövidnek, tömörnek kell lennie és úgy kell előterjeszteni, hogy annak
felvetése 2 percet ne haladja meg.

A válaszadás maximális időtartama: 3 perc.

/4/. A kérdésre a megkérdezett a testületi ülésen köteles választ adni.

A válasz elfogadásáról a kérdező dönt. Ha a kérdező nem fogadja el a választ, akkor a
válaszadás tárgyában - vita nélkül- a képviselő-testület határoz.

32.§.I1/. A nyilvános ülésen résztvevő állampolgárok csak a polgármester engedélyével
szólalhatnak fel.

/2/. A meghívottak és az állampolgárok hozzászólási idejét az SZMSZ.20.§.I2/. bekezdése
határozza meg.

33.§. A képviselő-testület ülését - a napirendi pontok megtárgyalása, bejelentések, interpellációk
elhangzása után az azokra adott válaszok elfogadása, vagy elutasítása után - a
polgármester bezárja.



Az önkormányzat rendelete

34.§./11. A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati
rendeletet alkot.

/2/. Rendeletalkotást kezdeményezhet:

aj képviselő,

b./ képviselő-testületbizottsága,
e./ polgármester,
d./ jegyző.

/3/. Ha a rendeletalkotás kezdeményezőjemagasabb szintű jogszabály, a rendeleti javaslatot a
jegyző terjeszti a testület elé.

/4/. Ha a rendelet alkotás kezdeményezőjenem magasabb szintű jogszabály, hanem képviselő,

bizottság, hivatalvezető,akkor a rendeleti javaslatot a polgármester útján kell
előterjeszteni.

/5/. Ha a rendelettervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyujtj ák be, a polgármester köteles azt
a soron következőülés napirendjére felvenni.

/6/. A képviselő-testület elhatározhatja, hogyarendelettervezet két fordulóban tárgyalja.

/7/. A képviselő-testület a rendelet előkészítése során irányelveket állapíthat meg.

/81. A rendelettervezet szakszerű elkészítésérőla jegyző gondoskodik, a Jogi és Ügyrendi
Bizottság közreműködésével.

/9/. A rendeletet a polgármester és ajegyző írja alá.

/10./ A képviselő-testület által megalkotott rendeletet ki kell hirdetni: az önkormányzat hivatalos
lapjában történő közzététellel, a polgármesteri hivatalban történő megtekintéssel továbbá
az érintettek és érdekeltek részére történő megküldésével.

/1l/. Az önkormányzat rendeleteit évenként l-től kezdődőenfolyamatos sorszámmal kell ellátni
és fel kell tüntetni az évszámot.
Az évszámot követőenzárójelben a kihirdetés hónapját /római számmal/ és napját arab
számmal kell feltüntetni. A megjelölés magába foglalja az önkormányzat megnevezését, az
önkormányzat rendelet elnevezését illetve a rendelet eímét.
/12/1987./XII.29./ IM.sz. rendeletben foglaltak szerint.!

A rendelet kihirdetéséről,nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásáról a jegyző
gondoskodik.
Szükség esetén kezdeményezi a rendelet módosítását, hatályon kívül helyezését.



IBI. A rendeletalkotás egyes szabályaira vonatkozó előírásokat az SZMSZ. 5. számú mellékIete
is tartalmazza.

A testület határozatai

35.§. A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel- szavazati arány megjelölésével- de
számozott határozat nélkül dönt:

a.l - napirend meghatározásáról,
b.l - tájékoztató jellegű előterjesztésekről,

e.l - a képviselői felvilágosítás-kéréséről,

d.l - kérdésre adott válasz elfogadásáról.

36.§.l1/. A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza:

a.l - a testület döntését Iszó szerinti megfogalmazásban!,
b.l - a végrehajtás határidejét,
e.l - a végrehajtásért felelős megnevezését.

/2/. A képviselő-testület önkormányzati hatóság határozataira - Ötv.-ben foglalt eltérésekkel ~
a Ket. eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni.

13/. A képviselő-testület határozatát jegyzőkönyvi kivonat formájában kell az érintetteknek
megküldeni.

14/. A képviselő-testület határozatairól egyszerűsítettnyilvántartást kell vezetni, amely
tartalmazza:

a.l határozat számát, tárgyát,
b.l végrehajtandó feladatot,
e.l végrehajtás határidejét, felelős személy nevét,
cl.lvégrehajtásról szóló beszámoló, jelentés idejét.

15/. A képviselő-testület határozatait év elején kezdődő, arab sorszámmal, per, évszámú,
zárójelbe: hó, nap, és Kt/rövidítésl Pl.: 1/1999/11.15.1 Kt. határozati kell jelölni.

16/. A képviselő-testület határozatainak szabályaira az SZMSZ. 5. számú mellékIete is
tartalmaz rendelkezéseket.



A képviselő-testület dokumentumai

37.§. A képviselő-testületi ülés dokumentumai:

a.! hangfelvétel,
b.! jegyzőkönyv.

38.§.!1/. A képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.

12/. Az audiókazettát 2 évig meg kell őrizni.

39.§.!1I. A képviselő-testület ülésérőljegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

a.! az ülés jellegét lalakuló, rendes, rendkívüli, közmeghallgatási,
b.! az ülés - nyilvános vagy zárt - módját,
c.! az ülés helyét, időpontját,

d.! a megjelent képviselőknevét, Itávol maradt képviselőknévsoráti,
e.! az ülésen tanácskozási joggal résztvevőknevét,
g.! az elfogadott napirendet,
h.! napirendként az előadó és a felszólalók nevét, kérdéseket, a hozzászólások

lényegét,
i.I határozathozatal módját,
j.! szavazás eredményét és a határozatok szövegét, külön indítványra a kisebbségi

véleményt,
k.1 a polgármester esetleges intézkedéseit laz ülésen történt fontosabb eseményeketi,
1./ az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos

válaszokat és határozatokat,
m.! az ülés bezárását.

12/. A jegyzőkönyv mellékletei:

a.! meghívó,
b.! jelenléti ív,
c.! megtárgyalt írásos előterjesztések,

d.! jegyzőkönyvben nem részletezett rendeletek,
e.! írásban benyújtott hozzászólások,
f./ jegyző jogsértésre vonatkozó észrevételezése,
g.! egyéb írásos indítványok.

13/. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

14/. Ajegyzőkönyvet a polgármester és ajegyző írja alá, továbbá két jegyzőkönyv hitelesítő

látj a el aláírásával.

15/. A jegyzőkönyvet és mellékleteit 15 napon belül fel kell terjeszteni a Közép-magyarországi
Regionális közigazgatási Hivatal vezetőjének.



/6/. Az állampolgárok és a képviselők a nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvbe
betekinthetnek ajegyzőkönyvrőlmásolatot az illetéktörvényben meghatározott illeték
lerovása után kérhetnek.

/7/. A zárt ülésekjegyzőkönyvébe,az ülés írásos és hanganyagába az érintetteken és az
SZMSZ 22.§./4/. bekezdésben felsoroltakon túl más nem tekinthet bele.

/8/. A zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve
kell tárolni és megőrizni.

A képviselő-testület rendelkezéseinek végrehajtása

4ü.§./I/. A jegyző gondoskodik arról, hogya képviselő-testületneklakosságot érintő

rendelkezéseiről a lakosság tudomást szerezzen.

A rendelkezéseket, a lakosságot érintő tájékoztatást a helyben szokásos módon kell ki
hirdetni, melyről ajegyző gondoskodik.

/2/. A képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáért a polgármester felel:

A polgármester felelőssége kiterjed a feladatok tervszerű ütemezésére, koordinálására, a
Bizottságok közreműködésénekmegszervezésére és a végrehajtás ellenőrzésére.

/3/. A döntés végrehajtásáért felelős személy köteles a polgármestert haladéktalanul
tájékoztatni, ha a végrehajtást akadályozó, általa el nem hárítható körülmény áll elő.

/4/. A képviselő-testület rendeleteiről és határozatairól nyilvántartást kell vezetni.

IV. FEJEZET

A KÉPVISELŐ

41.§./1I. A képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak érdekeit.

/2/. A képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz.

/3/. A képviselő képviselői tevékenysége során hivatalos személyként jár el.

/41. A képviselő jogai és kötelezettségei azonosak.

/5/. A képviselő jogai:

a./ a képviselő-testület ülésén a polgármestertől /alpolgármestertől/, bizottság



elnökétől, jegyzőtől- önkormányzati ügyben - felvilágosítást kérhet, amelyre az
ülésen - de legkésőbb 15 napon belül, írásban - érdemi választ kell adni,

b.! kérésére az írásban benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni ill.
kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvbe,

c.! tanácskozási joggal vehet részt bármely bizottság ülésén,
javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és
tárgyalásra a képviselőt meg kell hívni.

d.! a képviselő-testület vagy a polgármester megbízása alapján képviselheti a
képviselő-testületet,

e.! a képviselő-testület hivatalától igényelheti képviselői munkájához szükséges
tájékoztatást, illetőleg ügyviteli közreműködést,

f./ közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését,
amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni,

g.! kezdeményezheti, hogya képviselő-testületvizsgálja felül a bizottságnak, a
polgármesternek, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben, önkormányzati
ügyben hozott döntését,

h.! képviselői fórumot szervezhet.

/6/. A képviselő kötelessége:

a.! képviselni a település lakosságának érdekeit,

b.! a képviselő köteles a testület és a bizottság ülésén részt venni és elvégezni a reá
bízott feladatokat,

c.! bevonni a lakosságot az önkormányzati feladatok megoldásába,

d.! tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni,

e.! írásban, vagy szóban a polgármesternek, ill. a bizottság elnökének előzetesen

bejelenteni, ha a képviselő-testület, ill. a bizottság ülésén nem tud megjelenni,
illetőleg ha egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik,

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

g.! személyes érintettségét /összeférhetetlenségét/ bejelenteni,

h.! a képviselők megválasztásukat követő 30napon belül, ezt követően- az
idevonatkozó szabályok szerint - évente vagyonnyilatkozatot tesznek.



/7/. A szabályzat 41.§./5/ bekezdés ill., /6/ bekezdésben foglaltak Ih. pont kivéte1ével/- a
bizottságok nem képviselő tagjaira is vonatkoznak.

42. §./1/ Ha a képviselőt - képviselői elfoglaltsága miatt ~ munkahelyén munkavégzés alól fel
kell menteni, igényelheti a képviselő-testülettől jövedelme kiesésének megtérítését.

/2/. A képviselőt önkormányzati tevékenysége kapcsán indokoltan felmerült költségei
vonatkozásában térítés illeti meg.

V. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAl

A bizottságok jogállása és az állandó jelleggel működő bizottságok

43.§./11.A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, döntések végrehajtásának szervezésére,
valamint ellenőrzéséreállandó jelleggel működő bizottságokat, valamint ideiglenes
bizottságokat hozhat létre.
A bizottságok egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek.

a.) Pénzügyi Bizottság:
Feladat és hatásköre:

a költségvetési és fejlesztési feladatok összehangolása
gazdálkodás törvényességének biztosítása, elveinek kialakítása és szervezése
véleményezi az önkormányzat és annak intézményeinek és szervének éves
pénzügyi tervét
ellenőrzi az önkormányzat szervei, valamint intézményei pénzügyi gazdálkodását
kapcsolatot tart az önkormányzat pénzügyi csoportjával
pénzügyi csoport előzetes véleményezése alapján javaslatot tesz hitel felvételére
az éves költségvetési tervezet véleményezése, kidolgozásában történő tevékeny
együttműködés

b.) Jogi és Ügyrendi Bizottság:
Feladat és hatásköre:

figyelemmel kíséri az önkormányzat és szervei jogszabály szerinti működését
kidolgozza a Szervezeti és Működési Szabályzatot, szükség esetén javaslatot tesz
módosítására vagy új szabályzat megalkotására
gyakorisággal ellenőrzi az SZMSZ hatályosultságát
megvizsgálja és javaslatot tesz az összeférhetetlenségi és fegyelmi ügyekben,
melyek elbírálása az önkormányzat hatáskörébe tartozik
ellenőrzi a képviselők jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését
ellátja a titkos szavazással kapcsolatos teendőket

vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos teendők ellátása

***c.) Oktatási, Művelődési Bizottság:



Feladat és hatásköre:
az intézményesült oktatás és művelődés önkormányzati szerveződésének

segúés~ koordinálása
a közművelődési és intézményi munkatervek véleményezése, javaslatok
megfogalmazása
a munkatervben szereplő intézményvezetői beszámolók véleményezése,
értékelése, javaslattétel a képviselő-testületfelé
a településen nem intézményesült, eseti jelleggel megjelenő kulturális oktatási
programok támogatása, elősegítése

pedagógiai programok véleményezése, a szakpedagógussal történő előzetes

egyeztetés után

c.) Szociális Bizottság:
Feladat és hatásköre:

előzetes véleményezés után állásfoglalás a képviselő-testület hatáskörébe tartozó
egészségügyi és szociális ügyekben
döntés átmeneti segélyek odaítéléséről

képviselő-testület elé terjeszti a bizottság által egészségügyi, szociális ügyben
hozott határozatra érkezett fellebbezéseket
véleményezi a fellebbezések kapcsán az általa hozott határozatok törvényességét,
tartalmi és alaki szabályosságát
méltányossági alapon mérlegeli és véleményezi a benyújtott kérelmek alapján
önkormányzat által nyújtott szociális jellegű és természetbeni támogatásokat

d) Községfejlesztési, Környezetvédelmi Sportbizottság:
Feladat és hatásköre:

csapadékvíz elvezetése, katasztrófa elhárítási teendők megszervezése,
koordinálása
konkrét intézkedések megtétele
a település, szűkebb közösségeinek az utcák lakóinak érdek érvényesítése,
valamint az utca lakóinak képviselete (l-2 küldött bevonásával)
település bel- és külterületén az illegális szeméttároló helyek feltérképezése,
felszámolása, megszüntetése
a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, helyi viszonyokhoz történő igazítása
a település közterületeinek fásítása, cserjékkel történő beültetése lakosság
bevonásával
a község szennyvíz elhelyezésével a meglévő emésztők üzemeltetésével,
szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos koncepciók kidolgozása, ezek
végrehajtása
a település ivóvíz minőségének, állományának védelme érdekében a szükséges
óvintézkedések foganatosítása, illetve a lakosság széles körének tájékoztatása
a település lakosságának tömegsportba történő bevonása
fiatal, tehetséges valkói sportolók szponzori támogatásának elősegítése

a valkói KSK működési feltétel rendszerének javítása
az életmód változáshoz kapcsolódó egészség megőrző, megóvó programok
kidolgozása, bevezetése



12/. Az állandó bizottságok feladata, hogy folyamatosan segítse a képviselő-testület

tevékenységét, illetve munkájának eredményességét.

13/. Az állandó bizottság általános feladatai:

a.l dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,

b.l a képviselő-testület döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal
a feladatkörébe tartozó ügyekben, beleértve a testületi előterjesztések

véleményezését is,

c./ előkészíti a munkatervben meghatározott előterjesztéseket,

d./ közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok
előkészítésében,

e./ feladatkörében ellenőrzi a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testület

döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját,

f./ javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét
érintő személyi kérdésekben,

g./ gyakorolja a képviselő-testület által átruházott hatásköröket,

h./ vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és ellenőrzését az ügyrendi bizottság végzi,

i./ az összeférhetetlenséget a Jogi Ügyrendi Bizottság vizsgálja ki,
Az összeférhetetlenséggel ill. a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyában
a bizottság 30 napon belül határozattal dönt és döntéséről tájékoztatja a képviselő

testületet a soron következő ülésén.

161. Az állandó bizottságok felsorolását és létszámát, valamint elnökének és tagjainak
névjegyzékét a 6. számú melléklet tartalmazza.

Ideiglenes bizottságok

44.§./1/. A képviselő-testület indokolt esetben általa meghatározott feladatok ellátására ideiglenes
bizottságot is létre hozhat.

A bizottság részletes feladatait a képviselő-testület határozza meg.

A bizottságok szervezete és működési rendje

45.§./1/. A bizottság elnökét és tagjainak több, mint felét a képviselők közül kell választani.
A polgármester, az alpolgármester, a Polgármesteri Hivatal dolgozója nem lehet a bizottság
elnöke, tagja.



/2/. A bizottságok elnökeire, tagjaira bármelyik képviselő javaslatot tehet.

/3/. Bármelyik képviselő javaslatot tehet a képviselő-testületnek a bizottság elnöke és tagjai
személyének megválasztására.

/4/. A bizottságok képviselő és nem képviselő /külső/ tagjainak jogai és kötelezettségei
azonosak.

/5/. A képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármelyik bizottság ülésén.

A bizottságok működése

46.§./1/. A bizottság éves munkaterv alapján működik.

/2/. A bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.

/3/. Az elnök akadályoztatása esetén e feladatokat a helyettesítésével megbízott bizottsági tag
látja el, aki csak képviselő lehet.

/4/. Az elnök köteles összehívni a bizottságot:

a./ képviselő-testület határozatára,
b./ polgármester indítványára,
e./ bizottsági tagok legalább felének indítványára.

/5/. a./ A bizottság ülésének meghívóját az ülést megelőzően legalább 3 nappal előbb meg kell
küldeni az érintetteknek,

b./ Sürgős intézkedést igénylő esetben a bizottság ülése meghívó nélkül telefonon is
összehívható, a sürgősség okát azonban közölni kell.

47.§./1/. Bármely képviselő javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó
kérdés megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni.
A tárgyalásra az indítványozó képviselőt meg kell hívni.

/2/. A képviselő javaslatát, a bizottság a javaslat benyújtását követő 30 napon belül köteles
megtárgyalni.

/3/. Bármely képviselő kezdeményezheti a képviselő-testületnek bizottsági döntés
felülvizsgálatát.

48.§./1/. A bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint fele az ülésen jelen van.
A határozathozatalhoz ajelenlévő bizottsági tagok több, mint felének egyetértése
szükséges.

/2/. A bizottság üléséről jegyzőkönyvetkell készíteni, amely az elhangzott felszólalások rövid
ismertetését, a hozott döntést, valamint - külön indítványra - a kisebbségi véleményeket



tartalmazza.

A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke írja alá.
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a bizottság elnöke a legközelebbi testületi
ülésen tájékoztatást ad.

13/. Az elnök által aláírt és az összes határozatot tartalmazó jegyzőkönyv egy-egy példányát 5
munkanapon belül át kell adni a polgármesternek és ajegyzőnek.

A jegyzőkönyv egy példányát ajegyzőnek 15 napon belül fel kell terjesztenie a Közép
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének.

14/. A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a
képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit.

A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület következő ülésén határoz.

ISI. A bizottság ülése nyilvános.

16/. A bizottság azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben azt az Ötv. kötelezővé teszi,
illetve ha a bizottság a többségi szavazással elrendeli.
A zárt ülés döntéseiről az elnök adhat tájékoztatást.

/71. A bizottság minden tagj a köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot
megőrizni.

18/. A bizottságok ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

19./ A bizottság tevékenységérőlévenként beszámol a testületnek.

Kizárás a bizottsági döntéshozatalból

49.§./1I. A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját
személyesen érinti az ügy.

12/.A kizárási okot a bizottság tagja köteles bejelenteni, amelyről az elnök esetében a
polgármester, a bizottság tagja esetében a bizottság - minősített többséggel- dönt.

VI. FEJEZET

A POLGÁRMESTER

5ü.§./1/. A polgármester megbízatását főállásban látja el.

* 12/.A polgármester illetményét a képviselő-testület határozza meg és gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat.



/3/. A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozat képessége,
döntéshozatala, működése szempontjából képviselőnek tekintendő.

A polgármester a megválasztást követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.

/4/. A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket a 3. számú melléklet
tartalmazza.

(*Módosította a 15/2007.(XII.19) számú rendelet)

A polgármester feladatai

51.§.!1/. A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai:

a.! segíti a képviselők munkáját,
b.! összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit,
e.! képviseli az önkormányzatot,
d.! szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatást,
e.! biztosítja a demokratikus helyi közhatalom gyakorlás, a közakarat érvényesülését,
f./ az önkormányzati rendeleteket, a képviselő-testület üléséről készült

jegyzőkönyveket a jegyzővel aláírj a,
g.! kezdeményezheti - az önkormányzati érdeket sértő - képviselő-testületi döntés

ismételt megtárgyalását.

/2/. A polgármesternek a bizottság működésével összefüggő feladatai:

a.! kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottság összehívását,
b.! felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő

testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit.
A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen dönt.

e.! bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök összeférhetetlenségi ok
jelzése alapján a kizárás kérdéséről, ha az ügy a bizottság elnökét, vagy a
hozzátartozóját személyesen érinti.

/3/. A polgármester az államigazgatási és államigazgatási hatósági jogkörben ellátott feladatait,
hatásköreit a képviselő-testület hivatalának közreműködésével látja el.

/4/. A polgármester ajegyző útján irányítja a képviselő-testület hivatalát.

A polgármesteri hivatallal összefüggő jogosítványok:

a.! a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja
a hivatalt,

b.! a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és



végrehajtásában,
c.l dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági

jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,
d.l a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső

szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására,

e.l szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét,
f./ gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat ajegyző és az önkormányzati

intézményvezetők tekintetében,
g.l figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények munkáját,
h.l kapcsolatot tart a lakossági ellátásban résztvevő, nem önkormányzati szervek

vezetőivel, társadalmi szervezetek vezetőivel, valamint a lakosság önszerveződő

közösségeivel.

15/. A polgármestert megillető juttatások:

a.l A polgármesteri költségtérítés az illetményének 25 %-a.

b.l Ktv-ben megállapított köztisztviselőkre vonatkozó ruhapénz mértékével megegyező
összeg,

16/. a.l A polgármester megválasztását követő 30 napon belül, majd ezt követően évente
vagyonnyilatkozatot köteles tenni az idevonatkozó szabályok szerint.

b.l Amennyiben a polgármester szándékosan elmulasztja a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségét vagy az abban foglaltakra nem a valóságnak megfelelően nyilatkozik a
képviselő-testület a Pest Megyei Bírósághoz fordulhat a polgármesteri tisztség
megszüntetése érdekében.

c.l A polgármester tisztségéről - a képviselő-testülethez intézett nyilatkozatával 
lemondhat.
A lemondó nyilatkozatot az alpolgármesternek, az alpolgármester akadályoztatása
esetén a Jogi Ügyrendi Bizottság elnökének kell átadni.
A polgármester e tisztsége a nyilatkozat aláírása napján szűnik meg.
A lemondás nem vonható vissza.
A nyilatkozatot a képviselő-testület ülésén ismertetni kell.
A polgármester tisztségének megszűnése esetén - a megszűnést követő 8 munkanapon
belül- munkakörét átadja az alpolgármestemek, ill. annak akadályoztatása esetén a Jogi
Ügyrendi Bizottság elnökének.

AZ ALPOGÁRMESTER

52.§.l1I. A képviselő-testület a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára - a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére alpolgármestert választ.



/2/. Az alpolgármestert feladatait társadalmi megbízatásban látja el.

/3/. Az alpolgármestert feladatainak meghatározása a polgármester jogkörébe tartozik.

14/. Az alpolgármesterre a polgármesterre vonatkozó szabályok az irányadók.

ISI. A polgármestert helyettesítő alpolgármester jogai és kötelezettségei a polgármesterrel
azonos.

A JEGYZŐ

53.§./1/. A képviselő-testület - pályázat útján - ajogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelőjegyzőt nevezi ki.
A kinevezés határozatlan időre szól.

12/. A képviselő-testület aljegyzőt nem nevez ki.

13/. A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát.
A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésévelkapcsolatos feladatok ellátásáról.

Ennek keretében:

a./ előkészíti a képviselő-testületi ülés, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

b./ ellátja a képviselő-testület szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos
feladatokat,

c./ tanácskozási j oggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésein,

d./ törvényességi észrevételt tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában,

e./ gondoskodik a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvénekelőkészítéséről,azt
a polgármesterrel együtt írja alá,

fl köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak, ha döntésüknél jog
szabálysértést észlel, erre irányuló észrevételét ajegyzőkönyvhözcsatolja.

g./ a képviselő-testület, bizottsági ülésénekjegyzőkönyvétaz üléseket követő 15
napon belül megküldi a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetőjének,

h./ javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára,

i.l rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat
az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a polgármesteri hivatal
munkájáról és az ügyintézésről.

j./ végzi az önkormányzati rendeletek szakmai előkészítésévelkapcsolatos feladatokat,



k./ gondoskodik az SZMSZ. mellékleteinek és fuggelékeinek naprakész tartásáról.

/4/. A jegyző egyéb főbb feladatai körében:

a./ döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

b./ ellátja ajogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket,

e./ dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,

d./ hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
e./ gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának a köztisztviselői

tekintetében,

A kinevezéshez, a vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás vissza
vonásához a polgármester egyetértése szükséges.

fl gondoskodik a hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről,

g./ szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját,

h./ gondoskodik az önkormányzati rendeletek tartalmának megismertetéséről és
végrehajtásáról,

i./ eleget tesz ajegyzőkönyvek és határozatok, illetve az egyéb iratanyagok megküldési
kötelezettségének,

j./ dönt azokban az ügyekben, amelyet neki a polgármester ad át.

**/5I.Ajegyzőt egyéb juttatásként megilleti: 1.500 km/hó útiköltség átalány

/61.Ajegyző rendszeresen szerdai napon 9.00 órától 16.00 óráig ügyfélfogadást tart.

VII. F E J E Z E T

POLGÁRMESTERI HIVATAL

54.§./1/. A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre, Polgármesteri Hivatal elnevezéssel.

/2/. A polgármesteri hivatal jogi személy,

/3/. A polgármesteri hivatal vezetője ajegyző.

A jegyző, a polgármester irányításával fejti ki a hivatalvezetői tevékenységét.

/4/. A polgármesteri hivatal feladatkörébe tartozik az önkormányzat működésével, valamint az



államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása.

ISI. A polgármesteri hivatal előirányzatai feletti rendelkezési jogára tekintettel teljes jogkörű,

önálló gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó
szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet.
A költségvetés határozza meg a polgármesteri hivatal működéséhez szükséges
előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket.

161. A hivatali apparátus létszámát a feladatokhoz alkalmazkodva - a polgármesterrel
egyeztetve - a jegyző határozza meg.

/7/. A hivatali apparátus bértömegét - ajegyző által meghatározott kereteken belül- az
önkormányzat éves költségvetése tartalmazza.

18/. A képviselő-testület - a polgármester javaslata alapján - határozza meg a hivatal belső

szervezeti tagozódását, munka rendjét, valamint az ügyfélfogadás rendjét.

A hivatal ügyrendjét e rendelet 7. számú függelék tartalmazza.

19/. A hivatal ügyrendjének naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik.

VIII. F E J E Z E T

A TÁRSULÁSOK

55.§.!1I. Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása
érdekében társulásokban vehet részt.

12/. A képviselő-testület társulást alakíthat:

aj megyei közgyűléssel,
bJ más települések képviselő-testületeivel,

c.! gazdasági szervezetekkel,
d.! szolgáltató szervezetekkel,
ej közszolgáltatást nyújtó intézményekkel.

13/. Székhelyéről és képviseletéről a társulást létrehozó megállapodás rendelkezik.

A megállapodás megkötése során az Ötv.41.§. - 44.§. és az önkormányzatok társulásairól
szóló 1997. évi CXXXIV.tv. rendelkezéseit kell figyelembe venni.

14/. A képviselő-testület a rendelkezésre álló Iszellemi és anyagil eszközökkel támogatja a
választópolgárok olyan öntevékenyegyüttműködéseit,amelyek céljuk és rendeltetésük,
szerint önkormányzati feladatok Iközügyek/ megoldására irányulhatnak.



/5/. A lakossági önszerveződő szervezetekkel való együttműködés célja és rendeltetése:

a.! tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése,

b.! lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási, és településfejlesztési tervek
véleményezése,

c.! a lakosság közügyek intézésébe való bevonása.

IX. FEJEZET

A HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS

LAKOSSÁGI FÓRUMOK

56.§.!1/. A településen választójogosultsággal rendelkező választópolgárokjogosultak a helyi
népszavazásra, helyi kezdeményezésre.

* /2/. A helyi népszavazást a polgármesternél kell kezdeményezni:
Helyi népszavazást kezdeményezhet:
a.! a helyi képviselő-testület tagjainak 25%-a
b.! képviselő-testület bizottsága,
c.! választópolgárok 10%,
d.! társadalmi szervezetek vezető testülete.

*(Módosította a 15/2007.(XIL19) számú rendelet)

/3/. A népszavazásra vonatkozó kezdeményezésről-a polgármester haladéktalanul
tájékoztatja a képviselő-testületet.

/4/. Nem rendelhető el helyi népszavazás:

a.! a költségvetésről való döntésre,
b.! a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c.! a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti működési, személyi kérdésekben, a

képviselő-testület feloszlatásának kimondásáról.

/5/. Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy,
amelynek eldöntése képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

a.! minden választópolgárnakjoga van ahhoz, hogy kezdeményezze a képviselő-testület

hatáskörébe tartozó ügy testületi ülésén történő megtárgyalását,

b.! népi kezdeményezés tárgyalás nélkül csak akkor utasítható el, ha:



olyan ügyre vonatkozik, amelynek elbírálására a helyi képviselő-testületnek nincs
hatásköre, vagy illetékessége,
a megtárgyalás olvashatatlanság, név, vagy adat- azonosíthatatlanság, vagy
ellentmondás miatt nem lehetséges.

c.l a visszautasítás indokát írásban kell közölni,

d.l a képviselő-testület népi kezdeményezés tárgyában hozott döntését a polgármester
közli,

e.! a képviselő-testület köteles megtárgyalni azon népi kezdeményezést, melyet a
választópolgárok 10 %-a kezdeményezett,

/6/. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárási szabályai tekintetében a "választási
eljárásról" szóló 1997. évi C.tv. XV-XVL fejezetben foglaltak az irányadók.

LAKO S SÁGI FÓRUMOK

57.§.ll/. A képviselő-testület a lakossággal való kapcsolattartás érdekében, "Lakossági fórumok"
szervezésével teszi lehetővé, hogya választók és a közösségei a helyi ügyek intézésében
részt vehessenek:

a.l fontos döntés előkészítésekorvélemény nyilvánítás,
b.z Iakosság közvetlen tájékoztatása,
c.l közérdekű j avaslatok, vagy bej elentések.

/2/. Lakossági fórumok fajtái:

e.! közmeghallgatás,
b.l érdekegyeztetőtanácskozások.

58.§.ll/. A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi
szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben, helyi
önkormányzati ügyben a képviselő-testülethez, polgármesterhez, alpolgármesterhez, a
jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek.

/2/. A közmeghallgatást a polgármester hívja össze, évente legalább egy alkalommal.

/3/. A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre kerülő tárgykörökről a
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Valkói Hírmondón keresztül kell tájékoztatást adni
a rendezvény előtt 3Onappal.

/4/. A közmeghallgatáson a képviselő-testületnek határozatképesnek kell lennie.

/5/. A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyrőljegyzőkönyvkészül, tartalmára,



készítésére a képviselő-testület jegyzőkönyvére irányuló szabályok érvényesülnek.

/6/. A közérdekű és egyéb önkormányzat működését érintő kérdések vonatkozásában
válaszadás elmaradása esetén 15 napon belül az érdekeltet írásban tájékoztatni kell az
elintézés módjáról.

59.§.!1/. A lakosság egészét, nagyobb csoportjait, intézményeket érintő, közteherviseléssel járó
közügyekben. mind a döntés előkészítése, mind a tervezett intézkedésekről a lakosság civil
szerveződéseinek képviselőivel érdekegyeztető tanácskozást kell tartani.

/2/. Az érdekegyeztetőtanácskozásról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

60.§. A képviselő-testületnek a lakossággal való élőbb és szorosabb kapcsolattartást szolgálja az
önkormányzat hivatalos lapjának, a Valkói Hírmondónak az időszakonként történő

megjelenése.

x. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI

61.§.!1/. Az önkormányzat közszolgáltatást nyújt.
Saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel önállóan gazdálkodik.
A képviselő-testület meghatározza gazdasági programját és évenként költségvetéséről
rendeletet alkot.

/2/. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a
finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény,
illetve az államháztartás működésének rendjéről szóló Kormányrendelet (Amr) határozza
meg.

/3/. A képviselő-testület megtárgyalja a költségvetési javaslatot, amely tartalmazza:

a.! bevételi forrásokat,
b.! működési, fenntartási előirányzatokat,

c.! felújítási előirányzatokat célonként,
d.! fejlesztési kiadásokat feladatonként,
e.! polgármesteri hivatal költségvetését feladatonként,
fl általános tartalékokat,
g.! céltartalékot,
h.! többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban.
i./ költségvetés tervezet előzetes egyeztetése, véleményeztetése az intézmény vezetőkkel,

valamint az érdekképviseleti szervekkel és a kisebbségi önkormányzat elnökével.

/4/. A költségvetési rendelet tervezetét ajegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé.



Az előterjesztést a pénzügyi bizottság előzetesen tárgyalja és véleményezi.

/5/. A képviselő-testület jogosult a költségvetési előirányzatok év közbeni átcsoportosítására,
módosítására.

/61. A polgármester - augusztus IS-ig köteles beszámolni a képviselő-testületnek az
önkormányzat r. félévi gazdálkodásról.

/7/. A polgármester a következő év gazdasági, költségvetési koncepcióját november 30-ig a
képviselő-testület elé terjeszti.

/8/. Ha évközben olyan körülmények állnak elő, amelyek az önkormányzat költségvetésének
teljesítését jelentősen veszélyeztetik, pótköltségvetési rendelet-tervezetet kell készíteni,
amelyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé.

A pótköltségvetés rendelet-tervezetében külön kell szerepeltetni a pótelőirányzatokat és az
új előirányzatokat.

62.§./1/. Az önkormányzat nevében a polgármester jogosult a kötelezettségvállalásra.

/2/. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

63.§./1/. Az önkormányzat kiadásainak teljesítésére, bevételi beszedésére, vagyelszámolásainak
elrendelésére a polgármester jogosult.

/2/. Az ajegyző ellenjegyzi.

64.§./1/. Az önkormányzat költségvetésének évközi és év végi teljesítéséről- jogszabályban előírt

tartalommal- költségvetési beszámolót és havi pénzforgalmi jelentést kell készíteni.

65.§./1/. A polgármester a költségvetési évet követő első negyedéven belül zárszámadási
rendelettervezetet nyújt be a képviselő-testületnek.

/2/.A zárszámadási rendelettervezet elkészítésére az előterjesztés 63.§./1/, /2/. bekezdésben
foglalt szabályok az irányadók.

/31. A képviselő-testület a zárszámadást rendelettel fogadja el.

Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai

66.§./1/. Az önkormányzat gazdálkodásának feladatait a polgármesteri hivatal látja el.
E körben különösen:

a./ a polgármester által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a
költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információit, s mindezeket
megküldi a Magyar Állam Kincstár részére,



b.l beszedi az önkormányzat saját bevételeit,

c.l igényli a MÁK-tól az önkormányzat címzett és céltámogatásait,

d.l gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és müködtetett intézmények
pénzellátásáról,

e.l biztosítja, az önkormányzat pénzforgalmi szemléletűkettős könyvvitelének
szabályszerű fedezetét, s ezen belül- a pénzügyminiszter által meghatározottak szerint
- kialakítja a számlarendjét,

fl biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását,

g.l elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi költségvetési
beszámolóhoz,

h.l az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az
önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak a
kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről.

/2/ Az önkormányzat intézményei önállóan gazdálkodnak az önkormányzat éves költségvetési
rendelete alapján.
Az intézmények részére biztosított éves költségvetési keretet csak a képviselő-testület

csökkentheti, illetőleg vonhatja el.
Az intézmények a kötelező térítési díjon és a képviselő-testület által kötelezően előírt bevételi
összegen felüli bevételükkel szabadon rendelkeznek - alapfeladataik sérelme nélkül -

felhasználhatják dologi kiadásokra.

/3/. Az intézmények vezetői egy személyben felelősek az intézmények gazdálkodásának
szabályszerűségéért.

/4/.A polgármesteri hivatal az önkormányzat által működtetett intézmények vezetői a kisebb
összegű készpénz kifizetéseket a házipénztárban kezelt ellátmányból - a házipénztár
kezelésére vonatkozó szabályok szerint - kezelik.

Az önkormányzat vagyona

67.§.I1/. Az önkormányzat vagyonát a tulajdonában lévő ingatlanok és ingóságok, valamint a
vagyoni értékű jogok képezik.

***/2/ "Az önkormányzat vagyongazdálkodásának, illetve vagyon kezelésének előírásait

külön rendelet szabályozza.

***(..12014. (V ....) számú rendelet módosította)



Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

68.§./1/. Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszékellenőrzi.

/2/. A képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről jogszabályban meghatározott
belső ellenőrzés útján gondoskodik.

***/3.1 A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal
jogszabályban meghatározott belső kontrollrendszerét és belső ellenőrzési tevékenységét
társulási formában látja el.

/4/ A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a megfelelő

a) kontrollkörnyezet,
b) kockázatkezelési rendszer,
c) kontrolltevékenységek,
d) információs és kommunikációs rendszer és
e) nyomon követési rendszer (monitoring)
kialakításáért és működtetéséért.

/5/ Az önkormányzati intézmény és a polgármesteri hivatal vezetője köteles gondoskodni
arról, hogy
a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a

szabályszerűséggel, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség
követelményeivel;

b) b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra,
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra.

/6/ A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni és működtetni,

amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos és hatékony
felhasználását.

69. § /1/ A pénzügyi bizottság feladatkörébe tartozik, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél:

a.l véleményezi az éves költségvetési javaslatot és végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteket,

b.l figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, avagyonváltozás /növekedés, csökkenés/ alakulását, értékeli az azt
előidéző okokat,

c./ vizsgálja ahitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem
érvényesítését.

(*** ../2014. (V ....) számú rendelet módosította)



/2/. A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a képviselő

testülettel.

Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati
jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az ÁIIami Számvevőszéknek.

Felterjesztési jog

70.§.l1/. A képviselő-testület az általa irányított szerv rnűködésével, illetőleg az általa kibocsátott
jogszabállyal, jogi irányítási eszközökkel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt
nyilváníthat, kifogással élhet, kezdeményezheti annak megváltoztatását, vagy
visszavonását.

/2/. A képviselő-testület az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladatát és
hatáskörét érintő bármely kérdésben - közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezete útján
az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat:

a.l tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésekben állásfoglalást kérhet,

b.l javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti.

/3/.A képviselő-testület felterjesztési jogának gyakorlását megelőzően kikéri a témakör szerint
érintett önkormányzati bizottság véleményét.

XI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

71.§.l1/. A Szervezeti és Működési Szabályzat 2007. június hó l-én lép
hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A kihirdetés napját és módját az SZMSZ eredeti példányában fel kell tüntetni.

/2/. A rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet: Az önkormányzat képviselőinek névjegyzéke. /4.§.I

2. sz. melléklet: A képviselő-testület feladat- és hatásköri jegyzéke. /7.§.l2/.bek.l

3. sz. melléklet: A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök
jegyzéke 1l1.§.l2/.bek.l



4. sz. melléklet: A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott hatáskötök jegyzéke.
111.§.I2/.bek.l

5. sz. melléklet: Az előterjesztések rendje és a rendeletalkotás szabályai 124.§.I4/.bek.l

6. sz. melléklet: A képviselő-testület állandó jelleggel működő bizottságai: 143.§.I6I.bek.l

7. sz. melléklet: Az önkormányzat vállalkozási tevékenységeinek felsorolása:
167.§.I5/.bek.

*8sz. melléklet: Az önkormányzat hatályos rendeletei. függelékként szerepelnek.

(*Módosította a 15/2007.(XII.19) számú rendelet)

13/. A rendelet mellékleteinek és függelékeinek folyamatos vezetéséről, kifüggesztéséről a
jegyző gondoskodik.

14/. A rendelet hiteles példánya a mellékleteivel együtt ajegyző hivatali helységében munkaidő

alatt megtekinthető.

ISI. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:
5/2003 (II. 26.) számú rendelet, valamint azt módosító 1/2004. (I. 28.)
és a 9/2004.(XII. 22.) számú rendeletek.

Sziráki Szilárd
Polgármester sx.

A rendelet kihirdetve: 2007. június 1.

Jánosik György
Jegyző jk,

Jánosik György
Jegyző Sk.



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1. SZ.függeléke

A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE

1.1 SZIRÁKI SZILÁRD
Valkó, Kossuth út 5 polgármester 06-30-9-448-448

2.1 MÁTÉ MÁRIA
Valkó, szabadság út 152. alpolgármester 06-20-201-1775

3.1 BOGÁCS JÓZSEF ATTILA
Valkó, Dányi út l/d. képviselő 06-20-312-1916

41 MÉSZÁROS GÁBOR
Valkó, Kossuth út 17la. képviselő 06-70-293-7919

5.1 PÁL TIBOR
Valkó, Széchenyi út 41. képviselő 06-20-375-3617

6.1 SZIRA JÓZSEF
Valkó, Kossuth út 61. képviselő 06-70-317-2225

7.1 TUSOR LÁSZLÓ
Valkó, Dányi út 52. képviselő 06-70-218-2178



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2. sz. mellékiete

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE

1.1 kialakítja saját szervezetét és meghatározza annak működési rendjét,

2.1 törvény által hatáskörébe utalt választások, kinevezések, megbízatások végrehajtása,

3.1 rendeletet alkot,

4.1 kiírja a helyi népszavazást,

5.1 dönt a jelképek, kitüntetések, elismerő címek meghatározásáról, díszpolgári cím
adományozásáról,

6.1 megállapítja gazdasági programját, dönt a végrehajtásról szóló beszámoló elfogadásáról,

7.1 megállapítja költségvetését és dönt a végrehajtásról szóló beszámoló elfogadásáról,

8.1 megállapítja a helyi adót,

9.1 jóváhagyja a rendezési, szabályozási tervet,

10.1 dönt értékhatár feletti hitelfelvételről,

11.1 dönt kötvények kibocsátásáról,

12.1 dönt közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételéről, átadásáról,

13.I létrehozhat önkormányzati társulást, csatlakozhat társuláshoz,

14.1dönt érdekképviseleti szervhez történő csatlakozáshoz,

15.1megállapodást köthet külföldi önkormányzattal való együttműködésre,

16.1 dönt nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozásról,

17.1 alapíthat, létrehozhat intézményt,

18.1 dönt közterület elnevezéséről,

19.1 dönt emlékmű állításáról,



20.1 eljárást kezdeményezhet az Alkotmánybíróságnál,

21.1 megválaszthatja a bíróságok népi ülnökeit,

22.1 állást foglal települését érintő megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről,

megszüntetéséről, ellátási és szolgáltatási tevékenység átadásáról,

23.1 véleményt nyilvánít mindazon ügyben, amelyet törvény hatáskörébe utal,

24.1 ellátja mindazon feladat-és hatásköröket, amelyet törvény állapít meg részére.



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

3. számú mellékiete

AKÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE

1.1 Az éves tervben meghatározott feladatok során a tervben előirányzottösszeg erejéig
kötelezettséget vállalhat és szerződést írhat alá.

2.1 Gazdasági hitelfelvétel /likviditási gondok elhárítása érdekében! az éves költségvetés 10 %-ig a
jegyző ellenjegyzésével.

3.1 Az éves tervben nem szereplő rendkívüli, vagy az önkormányzat szempontjából kedvező
lehetőségekkelmegvalósítható feladat megoldása céljából 2 M/Ft !kettőmillió forint/ erejéig
vállalhat kötelezettséget, írhat alá szerződést.

4.1 Rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére 10.000.- Ft-ig terjedő eseti szociális segélyt
állapíthat meg.

5.1 Az önkormányzat képviseletében eljáró külföldi kiküldetés engedélyezése 200.000.- Ft
értékhatárig.



A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

4. számú mellékIete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET által

a Szociális Bizottságra átruházott

hatáskörök

1.1 Önkormányzati segély megállapítása keretében:
a) általános eseti önkormányzati segély

b) gyógyszerkiadásokra tekintettel megállapított önkormányzati segély

c) temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati segély

d) rendszeres önkormányzati segély

e) kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély

f) szociális temetés

2.1Méltányos közgyógyellátási kérelmek elbírálása

3.1Kommunális hulladékszállítási kedvezményes díj megállapítására vonatkozó kérelmek
elbírálása

4.1 A bizottság által megállapított, de jogtalanul felvett segély, vagy egyéb szociális támogatás
visszafizetésének elrendelése>

*(Módosította: a ../2014. (V... ) számú rendelet)



A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

5. számú mellékiete

Az előterjesztések rendje és rendeletalkotás szabályai.

I.

Előterjesztések általános szabályai.

1.1 A képviselő-testületi előterjesztéseket a polgármesternek írásban kell benyújtani.

2.1 Előterjesztésijoggal rendelkeznek:

a.l képviselők,

b.l polgármester és alpolgármester,

c.I bizottságok,

d.l jegyző.

3.1 Az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülést megelőző 5 nappal előbb - rendkívüli ülés
kivételével - kell benyújtani.

4./ A képviselő-testület munkatervében szereplő előterjesztéseketa munkatervben megjelölt
időpontra kell elkészíteni.
Akadályoztatás esetén a polgármester, az alpolgármester, a bizottság elnöke, jegyző a testületi
ülésen, új határidő megjelölésével módosító javaslatot tesz.

5.1 Előterjesztések elkészítésének szabályai:

a.l értékelő rész: a testületi döntés megalapozottságához szükséges:
tényeket, körűlményeket, adatokat, informáeiókat tartalmazza.

Itt kell bemutatni a megoldási lehetőségeket.

Utalni kell az előző határozatokra és avégrehajtásra.

b.l határozati javaslat: végrehajtandó feladatot, határidőt, felelős/ök! megjelölését foglalja
magába.

c.! javaslat: a korábban hozott határozat hatályon kívül helyezésére, illetve érvényben
tartására.

6.1 A rendelet kihirdetéséről ajegyző gondoskodik.



7./ Önkormányzati rendelet kiegészíthető,módosítható és hatályon kívül helyezhető, ha a rendelet
egy későbbi időpontban megjelenő magasabb szintű jogszabállyal ellentétes rendelkezést
tartalmaz.

8./ A rendelet kiegészítésére, módosítására vonatkozó javaslatot úgy kell megszerkeszteni, hogy
abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy mely rendelkezésre vonatkozik az intézkedés.

Ezért a tervezetben két hasábra osztva, egymás mellett kell feltüntetni a hatályos szöveget és a
módosításként, illetve kiegészítésként javasolt új szöveget.

II.

Rendeletalkotás szabályai

Az önkormányzati rendeletalkotásnál az előterjesztésnek általános szabályain túl az alábbi speciális
szabályokat is figyelembe kell venni:

1./ Önkormányzati rendelet alkotást kezdeményezhetnek:

a./ képviselők,

b./ polgármester és alpolgármester,

c./ bizottságok,

d./ jegyző.

2./ Az önkormányzati rendelet tervezetét a kezdeményező készíti elő.

3./ Önkormányzati rendelettervezetet csak ajegyző kézjegyével ellátva lehet előterjeszteni.

4./ Rendelettervezet formai követelményei:

a./ a rendelet jelölését a 12/1987.(XII.29) IM. sz. rendelet 1.§./1/, 14/. bekezdése alapján kell
elvégezni.
Jelölésnek tartalmaznia kell a rendeletet hozó szerv nevét, a rendelet folyamatos
sorszámát törve az évszámmal és zárójelben a kihirdetés hónap, nap dátumával ezt
követően a rendelet tárgyának feltüntetésével.

b./ a rendeletet fejezetekre, szakaszokra kell tagolni

c./ fel kell tüntetni a rendelet hatályba lépésének napját 1célszerű ezt a hónap első napjában
megjelölnil

d./ a rendeletet a polgármester és ajegyző írja alá



e./ a tervezethez általános és részletes indoklást kell készíteni.

5./ Az önkormányzat rendeletét a helyben szokásos módon kell kihirdetni.

6./ Az előterj esztések törvényességi koordinációj a:

a./ az előterjesztéseket törvényességi egyeztetésre a jegyzőnek be kell mutatni,

b./ ajegyző a kézirat alapján ellenőrzi, hogy az előterjesztés megfelel-e a követelményeknek

c./ a jegyző megvizsgálja, hogy az előterjesztés alkalmas-e a testületi vitára.

d./ az előterjesztés törvényességi egyeztetése magába foglalja a törvényesség, hatáskör
összhangjának meglétét,

e./ ha a jegyző törvényességi, illetve előterjesztési szabálytalanságot észlel az előterjesztőt és
a polgármestert erről köteles tájékoztatni.

7./ A testületi ülések előkészítésévelkapcsolatos szervezési és technikai feladatokat ajegyző
irányítása mellett a polgármesteri hivatal látja el.

8./ A képviselő-testület határozataival kapcsolatos feladatok:

a./ határozatokat folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni,

b./ az elfogadott határozatot 5 munkanapon belül meg kell küldeni az érintettnek,

e./ a határozat végrehajtását azonnal meg kell kezdeni,

d./ a határozatok végrehajtásáról szóló jelentés tervezetét a hivatal készíti el,

e./ a határozatokról határidős nyilvántartást kell vezetni, és a felelősöket minden hónapban
tájékoztatni kell a következő hónapban lejáró határozatokról.



SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

6. számú melléklete

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ JELLEGGEL

MŰKÖDŐ BIZOTTSÁGAl

1.1Pénzügyi Bizottság 3fő
13főképviselő, 1főkülső tagi

e l n ö k : Pál Tibor
t a g o k: Szira Józse!

Bogács Attila

2.1 Jogi- Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat EllenőrzőBizottság:
13főképviselői

e l n ö k: Szira Józse!
t a g o k : Mészáros Gábor

Pál Tibor

3/ő

*3.1 Szaeidlis Bizottság 3fő

e l n ö k : Bogács Attila
t a g o k: Mészáros Gábor

Tusor László

A bizottság munkájához - eseti ügyekben - szakmai véleményt nyilvánít a védőnő.

4.1Községfejlesztési, Környezetvédelmi, Sport-bizottság:
e l n ö k : Tusor László
t a g o k : Bogács Attila

Szira Józse!
Mészáros Gábor

(Módosította: 2/2013. (III.13.) számú rendelet)

4fő



A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

7. számú melléklet

VALKÓ NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÜGYRENDJE.

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületeaz önkormányzatokról szóló, módosított
1990. évi LXV.tv. 38.§.-ban biztosított hatáskörében eljárva az önkormányzat tevékenységével, az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésére és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására egységes hivatalt hoz létre és működését az alábbiak szerint szabályozza:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

A hivatal megnevezése: Valkó Nagyközség Polgármesteri Hivatala

A hivatal székhelye: Valkó, Rákóczi u. 3.

A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület egységes hivatali szervezete.

A képviselő-testület polgármesteri hivatala jogi személy.

A képviselő-testület hivatalát az Ötv. 35.§.12/. bekezdés alapján a polgármester - a jegyző útján
irányítja.

A polgármester - a jegyző javaslata alapján - meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat
munkájának szervezésében, a döntések előkészítésébenés végrehajtásában.

A képviselő-testület hivatalát az Ötv. 36.§./21. bekezdés alapján ajegyző vezeti és szervezi a
munkáját.

II. FEJEZET

A polgármesteri hivatal szervezete

A polgármesteri hivatal két csoportra tagolódik:

igazgatási csoport
pénzügyi csoport



A csoportok az önkormányzat működésévelkapcsolatos tevékenységüket a jegyző szakmai
felügyelete alatt látják el. Az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladat és hatásköröket önállóan végzik.
A Polgármesteri Hivatal szervezete az alábbi:

Polgármester

Jegyző

Igazgatási csoport Pénzügyi csoport

- igazgatási főmunkatárs - gazdálkod. főmunkatárs

- igazgatási főmunkatárs - gazdálkod. főmunkatárs

- igazgatási előadó - gazdálkod. előadó

- adóügyi főmunkatárs -gazdálkod. előadó

III. FEJEZET

Polgármesteri Hivatal feladatai

r. K é P v i s e l ő - testület működésével kapcsolatos feladatok:

előkészíti az önkormányzat rendelet-tervezeteit,
előkészíti a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó döntések
előterj esztéseit,
végrehajtja a testület határozatait, rendeleteit,
előkészíti a törvény által testületi hatáskörbe utalt választásokat, kinevezéseket és
megbízásokat,
előkészíti az intézmény alapítás egyéb szervezet létrehozásával kapcsolatos
ügyeket,
előkészíti a közérdekű alapítvány, kötvény kibocsátás, hitelfelvétellel kapcsolatos
döntéseket,
közreműködik a községfejlesztési feladatok végrehajtásában
előkészíti a testületi hatáskörbe tartozó egyedi döntéséket,



összegyűjti és a testület eléterjeszti az önkormányzatot érintő közérdekű

bejelentéseket, panaszokat,
beszámol munkájáról a testületnek.

II. K é P v i s e l ő - testület tagjainak tevékenységével kapcsolatban:

képviselők bejelentéseit, javaslatait soron kívül kivizsgálja és az intézkedésről15

napon belül tájékoztatást ad,
segíti a képviselőket jogaik érvényesítésében,
segíti a testület tagjainak munkáját,
megadja a képviselői munka ellátásához szükséges információkat és képviselőket

soron kívül fogadja,
kivizsgálja és megválaszolja a képviselők interpellációit,

III. B i z o t t s á g o k működésével kapcsolatban:

előkészíti a bizottsági ülések előterjesztéseit,

megvizsgálja és tájékoztatja a bizottságot a bizottság által kezdeményezett
intézkedésekről, javaslatról és az elintézés módjáról,
előkészíti a bizottság feladat- és hatáskörébe utalt döntéseket,
segíti a bizottságok hatósági hatáskörének ellátását,
ellátja a bizottságok működésének ügyviteli teendőit.

IV. p o l g á r m e s t e r : államigazgatási és hatósági jogkörével kapcsolatban:

előkészíti a polgármester államigazgatási és hatóságijogkörében hozott
döntéseket,
közreműködik a polgármester államigazgatási és hatósági jogkörének
végrehajtásában,
közreműködik a polgárvédelmi, honvédelmi, katasztrófa elhárítási feladatok
ellátásában.

V. J e g y z ő : általános és hatósági jogkörével kapcsolatban:

részt vesz az önkormányzat működésével összefüggő feladatok ellátásában,
közreműködik a jegyző államigazgatási és hatósági munkájában,
döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe utalt ügyeket,
ellátja a jegyzőre átruházott hatósági jogköröket,
beszámol a jegyzőnek a tevékenységéről.

Az igazgatási csoport látja el az államigazgatási ügyek döntés előkészítésével és a hatósági
feladatok végrehajtásával kapcsolatos teendőket.

A pénzügyi csoport feladata a költségvetési gazdálkodással és az adóigazgatás döntés előkészítésévelés

végrehajtásával kapcsolatos tevékenység ellátása. A pénzügyi csoport feladata a hatályos illetéktörvény

szerinti iratmásolási díjak ügyfél általi befizetésének nyilvántartása.*

*(Módosította: a ../2014. (V....) számú rendelet)



IV. FEJEZET

A polgármesteri Hivatal munkarendje

A hivatal dolgozóinak heti niunkaideje 40 óra, melyet 5 napos, osztatlan munkaidőben az alábbi
beosztással dolgoznak le:

Hétfőtől, Kedd, Csütörtök: 7.30 - 15.30 óráig

Szerda: 7:30- 18.00 óráig

Pénteken: 7.30 - 13.00 óráig

V. FEJEZET

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadása

A polgármester és a jegyző hetente tart ügyfélfogadást.

A polgármester fogadóórája:

Szerda: 13.00 - 16.00 óráig

A jegyző ügyfélfogadása:

Szerda: 9.00 - 16.00 óráig

A polgármesteri hivatal dolgozóinak ügyfélfogadása:

Hétfő:

Délelőtt

Délután:

Szerda:
Délelőtt:

Délután:

Péntek:
Délelőtt:

9.00 - 12.00 óráig
13.00 - 15.00 óráig

9.00 -12.00 óráig
13.00-17.30 óráig

9.00 - 12.00 óráig



VI. FEJEZET

A Polgármesteri Hivatal kiadmányozása és utalványozása

A polgármesteri hivatal kiadmányozási és utalványozási rendjét az Ötv.35.§.!2/.bekezdés d.! pontja
alapján a polgármester szabályozza.

A Polgármesteri Hivatal belsőellenőrzése

A jegyző köteles gondoskodni a jogszabályban előírt belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő
működtetéséről. A Polgármesteri hivatal belső ellenőrzését a Gödöllő Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása látja el az önkormányzat által elfogadott
éves belső ellenőrzési terv alapján. Az ellenőrzési tervet a jegyző készíti el és terjeszti a
képviselő-testület elé, valamint a zárszámadás elfogadásával egyidőben az ellenőrzési terv
végrehajtásáról beszámol.

VII. F E J E Z E T

Működési szabályok

A Polgármesteri Hivatalban a munkáltatói jogokat - a köztisztviselők tekintetében - az Ötv.
36.§.I2/.bekezdés b.! pontja alapján ajegyző gyakorolja.

Helyettesítés:

a polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti,
a jegyző távolléte időtartamára helyettest jelöl ki.

A munkakör á t a d á s á n a k - á t v é t e l é n e k szabályozása.

Munkakör átadására a dolgozó - távozását megelőző 3 nappal - részletes átadás- átvételi
jegyzőkönyvet köteles készíteni, a munkaköréhez tartozó:

elintézés alatt álló ügyiratokról,
folyamatban lévő feladatokról,
átadásra kerülő nyilvántartásokról,
felelősségére bízott leltári tárgyakról, eszközökről,

leadott bélyegzőkről.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, melyet az átadó ill. a jegyző mint
átvevő írnak alá.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát irattározni kell



VIII. F E J E Z E T

Záró rendelkezések

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Valkó Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának 7. sz. mellékIete.

Az ügyrend a Szervezeti és Működési Szabályzat kihirdetése napján lép hatályba.



Tisztelt Képviselő-testület!

A Valkó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete1/2014. (1.13.) számú rendeletével a

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjakat megállapította. A rendelet módosítását

javasolta az óvodavezető. Ennek lényege, hogy az étkezési térítési díjakat előre kell

megfizetni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet,hogya rendelet-módosítást fogadja el. A rendelet

módosítás mellé az egységes szerkezetű helyi jogszabályt is csatoltuk.

Valkó, 2014. május 7.




