Bodrogkisfalud k0zs6g onkormdn yzat|nakK6pviset6testiilet6nek
7 12018 (IV.25.) iinkormdnyzati rendelete
a k6pvisel6testiilet szervezeti 6s miikiid6si szab6lyzat6r6l
Bodrogkisfalud Kdzs6g OnkormrinyzatinakK6pvisel6-testiilete
az Alapt0rv6ny6n 32. cikk(z)

bekezddsdben meghatiirozott eredeti jogalkot6i hat6sk6r6b
en,
bekezd6s d.) pontjdban meghatiirozottieladatkordben.f,a*u

az

alaptdrv6n

a kdvetkez6ket

y

32.cikk (l)

rendeli el:

AltaL[nos rendelkez6sek

$.(l) Az

cinkormiinyzat hivatalos megnevez6se: Bodrogkisfalud
Kdzs6g
9+9tn,inyzata (a tov6bbiakban: onkorminyzat). szEkhelye: 3917 Bodrffisfalud, Kossuth

L.

rit 65.

(2) Az

Onkorm6nyzat kdpvisel6testtilet6nek megnevezdse: Bodrogkisfalud
K6zs6g
onkormrinyzata Kepviselotesttilete (a tovribbiakban: K6pvisel6testiilet).
Szdkhelye: 3917
Bodrogkisfalud, Kossuth tt 65.

A Kdpvisel6testiilet hivatalilnak megnevezdse: Bodrogkisfaludi K6z0s Onkorm6nyzati
Hivatal (a tovAbbiakban: Hivatal). Szdkheiy e: 3917 Bodrogkisfalud,
Kossuth
(3)

ft

65.

(4) Az tinkormilnyzat illetdkess6gi teriilete: Bodrogkisfalud
kcizs6g k1zigazgat6si teriilete.

(5) A Hivatal - mint a Kdpvisel6testiilet szerye - bels<i szewezeti
tagoz6d6s6t, munkarendj6t,
valamint az tigyfelfogad6s rendj6t e rendelet l. melldklet e tartalmaz.za.

(6)

+

onkormrlnyzat alaptevdkenys6gdt 6s kormrinyzati funkci6jdt e rendelet
2. mell6klete

tartalmazz.a.

(7) AzOnkormanyzat feladatait e rendelet 3. mell6kletetartalmazza
2.S. (1) Az onkormfunyzat jelk6pei: a telepiil6s cimere, zirszlajads
pecsdtje.

a).Akdzsdgcfmere:

k6k szinti _katonai pajzs, amelynek alapj6t zdld szfnri, eztist
hull6mp6ly6val diszitett halom foglalja
el, amelyen (heraldikaiiag) jouurol arany latin
A116, hriromszOglehi,

kereszt, balr6l hriromfiirtti, kdtlevehi arany szoloioke'riil. a pajzsiaJo
mindk6t oldalon
zcild t<ilgyfa.ig. A pajzs alatt egy szalag lebeg BODROGKISFALUD
felirattal.
b) Zdszl6:
Feh6r sziniz6szl6, benne a kdzsdg cimere.

(2) Az Onkormrinlz{ kiirb6lyegz($e k<iz6pen tartalmazza Magyarorszdrg
cimer6t, k6r6tte
korivben "Bodrogkisfalud k6zs6g Onkormrin yzata." felirat

(3)

A

Hivatal kdrbdlyegz6je tartalmazza a kdr krizepdn Magyarorszkg cimer6t,
kordue

kdrivben ,,Bodrogkisfaludi Kdzds OnkormrinyzatiHivatui eoOrogt
isfalud,',-felirat

3'$ (1) A lakoss6g helyben szokilsos m6don tortdnd
t6j6kortat6sa a k0zs6ghaza
hirdet6triblijrin,
kdzsdgben rendszeresitett hirdet6tiblikon
a

?

6s

www.bodrogkisfalud.hu honlapon keresail val6sul meg.

(2) A honlap tartalmazza az inform6ci6s Onrendelkez6si jogr6l
6s az inform6ci6szabads6gr6l
l. mell6ktet6ben meghatarizott adatokat.

s26162011. 6vi GXII. t6rv6ny

4.$ (l) Az Onkorminyzat6ltal alapftott elismer6sek:
a) Bodrogkisfalud Kcizs6g Diszpolgrira.
b) Bodrogkisfalud K6zs6g6rt Eml6k6rem
c) Bodrogkisfalud Kcizs6g6rt Dfszoklevdl

(2) Az onkormrinyzat 6ltal alapitott dijak 6s elismer6sek
adomiinyozits1val

szabiilyokat a k6pvisel6testtilet rendeletben szabillyozza.

A k6pviseld-testiilet szew

ezet 6s

miikiid6se

5'$ (l) A Kdpvisel6-testiilet 4 k6pvisel6testtileti tagb6l €s
tagjainak sz6ma: 5 f6. An6vjegyz6ketaz L fiiggel6k tartalmazza.
(2) A Kdpvisel6-testiilet bizotts6g6nak

kapcsolatos

a

polgrirmesterb6l all,

elnevezdse:

Bodrogkisfalud K<izs6g.. Onkormdnyzata K6pvisel6testiiletdnek

Bizotts6ga (a tov6bbiakban: Ugyrendi Bizotts6g)
Szdkhelye: 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

Ugyrendi

(3) Az tinkorm6nyzatifeladatok ell6tAs6t a k6pvisel6testi.ilet
6s szervei:
a) a polgiirmester,
b) az Ugyrendi Bizottsiig,
c) a jegyz6,
d) a kcizds dnkormrinyzati hivatal
e) trlrsulisai ftjrln biztositja.

6'S Az efirhilzott haulskdrt vissza
iltxtth[zlik, bet<iltetl en.

kell vonni, ha az a tisztsdg, amelyre a

hatask<irt

A K6pvisel6testiilet iil6sei
7

'

S (1)

A Kdpvisel6testiilet alakul6 iil6st, rendes iildst

6s

rendkfwli iildst tarthat.

(2) A kdpvisel<itestiilet a munk6j6t munkaterv alapjrin v6gzi,6vente
l

l

rendes iil6st tart.

(3) A kdpvisel6testiilet a rendes til6seit december h6nap kivdtel6vel
a k{rgyh6nap utols6
munkanapnak min6stil6 h6tf6j6n, december h6napban annak mrisodik
hetfu;en, 17 6rai,
amennyiben a napirend meghivott el6ad6ja nem kdpvisel6testiileti
tag vagy a hivatal
koaisztvisel<ije illet6leg a kdpvisel6testiileti [l6st ttizmeghalgat6s kitveti]
15 6rai kezdettel
tartja. A kdpvisel6testtilet jrilius h6napban tildssztinetet tart.

(4) A (3) bekezddsben foglalt testiileti iil6seken kivtili
til6s rendkfviili iildsnek min6stil.

(5 )A Kdpvisel6-testtilet i.il6s6nek helye a sz6khelye, a K6pvisel6-testiilet
esetenk6nt d6nt
an6l, hogy

iil6s6t a sz6khelydt6l eltdr6 helyen tartja meg, melyr6l a lakoss6got
honlapjrin 6s
hirdetmdny ritj ri.n 6rtesiti.

(6) A lakoss6got a k6pvisel<itesttilet [l6s6r6l a polgdrmester
az til6s id6pontj6t mege l;zoen
legalabb 5 nappal, rendkfviili til6s, valamint a hat6ro"zatkdpelensdg
miatt ilmaraot til6s rijb6li
tisszehfvrlsa esetdn legal6bb I nappal vagy amennyiben
a kdpvisel6testiilet 6sszehfv6sa
elektronikus fton (e.mail) vagy telefonon torrdnik tegai6bu g
6r6val ajeuozuiii.
(7)

A

lakossag aigk?!?t,xa a meghiv6nak az dnkorm inyzatnak
a teleptildsen elhelyezetr
hirdet6ttibl6ira tdrtdn6 kifiiggesztdstel e* az dnkorminyzat
honlapjrin t6rt6n6 megjelent6ssel
tdrt6nik.

8'S A k6pvisel6-te.TJ:t a teleptil6s egdszet drint6.. telepiildspolitikai
k6rd6sekkel
kapcsolatban falugyulds 6sszehiv6sfu6l d<inthet. osszehivasiira
levezet6s6r

e

a

kozmeghallgat6s tisszehiv6siira 6s levezet6s6re vonatkoz6 szab6lyokat
kell alkalm azni vagy
nem kell szabiilyoni.

Alakul6 iil6s

(l) Az alakul6 iil6s <isszehivrisrinak rendjgrg a Magyarorszighelyi dnkormrinyzatair6l
-tr,ltitu.;
sz6l6 2011. 6vi Cl-)c(xx tdrv6ny
1a tovabbiakban:
43. $-ban foglaltak az

9'S'

in{nyad6ak.

(2) Az alakul6 iil6s megnyitlsa utrin a v6lasztrisi bizotts6g elndke
besziimol a v6lasztiisok

eredmdnydr6l.

(3) A kdpvisel6testiilet ds a polgrirmester az alakul6 til6sen
esktit tesz.
(a) A kdpvisel6-testiilet alakul6 iil6sdn

a

jogszabdlyban megh atinozottk6rd6sekben d6nt.

(5) A k6pvisel6+esttilet a polgrirmester el6terjesztdse alapjrln
- legk6s6bb a soron kcivetkez6
- megv6lasztja az alpolg6rmestert, a bizotts6gok .hrbk"it, tagjait.

til6s6n

A k6pviseld-testiilet rendes 6s rendkiviiti iil6s6nek iisszehivdsa, vezet6se
l0S (l) A k6pviselo-testtilet til6s6t a polgrirmester, akad6lyozlatisa
eset6n az alpolg6rmester
vezeti, a polg6rmesteri
*
alpolg6rmesteri
tiszts6g
egyidejii
betoltetlens6ge, tart6s
:"
akadillyoztatrlsuk eset6n a korban legid6iebb k6pvisel6 hf{a 6ssze
6s vezeti.

(2)

Jartgs akadillyoztatAsnak min6stil a

meghalad6 trivoll6t.

szabads6g kiv6tel6vel

a2

h6nap id6tartamot

(3) Rendkiwli iil6s cisszehfv6sdra iftlnyul6 kezdemdnyezdst
a polgrirmesterhez kell ir6sban
benyujtani. Az inditvrlnyhoz csatolni keil az til6s napirerrd;6r"
rrorruttior6 javaslatot.
(4) Az tildst az indftvriny bedrkez6sdt kdvet6 15
napon beliili id6pontra a polg6rmester kdteles

Osszehivni.

(5) A polgdrmester rendkiviili til6st hivhat 6,ssze
a (3) bekezd6sdben foglalt eseten kivtil:
a) p6ly azattal kapcsolatos k6pviseki-testiileti ddntdshez,
b) hatririd6s feladat v6grehajtilsilra,

c) rendkfviili €lethelyzetben,

a

testtilet

hat6sk0r6b

k6sedelemj elent6s krirral j 6rna,

(6) Rendkivtili

kdpvisel6testiileti tildsre meg

szabily ozott meghivottakat.
11$

e

tartoz6 olyan iigyben, melyben a

kell hivni a

11.g.(4)

bekezd6sdben

(l) A testtileti

iildst papir alapri meghfv6val kell <isszehfvni, amit legk6s6bb
az iil6st
megeloz1 5' napon kell kikiildeni a(4) bekezd6sben szabdlyozott
m"gtiu-ottak r6sz6re. A
-u
hatririd6t napokban kell 6rteni, a hatarid| szfumitfusndl kezd6
napnak ttitoe, napj6t kell
tekinteni 6s az til6s id6pontja tekintend6 az 5. napnak.

(2) Rendkfwli testiileti iil6s

elektronikus riton vagy telefonon is osszehivhat6 rigy, hogy
6s
napirendje
az tildst megel6ziS 8 6r-iwal korabban megismerhet6 legyen a
iagngntja
k6pvisel6k 6ltal. A rendkivtili testiileti tilds napirendj6re a meghiv6ban
sTereplo napirendeken
tril tov6bbi napirend nem vehet6.

(3) A meghfv6 tartalmazza az til6s hely6t, napj6t,
kezddsi id6pontj6t, javasolt napirendi
pontokat 6s azok el6terjesz6it. A meghiv6t a polgdrmester
irja al6.
(4) A k6pvisel6-testiileti tildsre meg kell hivni:
a) a telepiilds k6pvisel6it,
b) a teleptil6s jegyz6j6t
c) a hivatal napirendi pontn6l illetdkes kciztisztvisel<ij6t,
d) a napirend el6ad6j6t
e) akiket a polgrirmester vagy a k6pvisel6k javasolnak , vagy akik jelenldte a
napirend alapos,
szakszeni megtrirgyaldsrlhoz indokolt.
l) tan6cskoz'asi joggal a helyi civil szervezetek k6pviselet6ben a Bodrogkisfalud6rt Egyesiilet
elndk6t.

12'

S(l) Az

til6st a polgrirmester illet6leg akad6lyozatAsaesetdn az alpolgrirmester
vagy a

10.$.(1) bekezdds6ben meghatiirozott szeiely nyitja meg
6s vezeti.

(2)Az til6st vezet6 ell6tja a k6vetkez6 feladatokat:
a) megnyitja az til6st,
b) a kdpvisel6testiilet hatitozatkdpessdg6t meg6llapitj a, szitmba veszi
azigazoltan t6vollev6
k6pvisel6ket, a hatiirozatkdpessd get azules iaotar.tam alattvizsg6lja.
c) iavaslatot tesz az tilds napirendjdre, 6s annak elfogadrisrir4
d) tirgyal6sra bocs6tja a napirendi pontokat,

i

e) vezeti a vitdt: ahozz6sz6l6sokra, k6rddsekre,
kieg6szftdsekre megadja
a vitit' az inditvdnvokat szavazilsra bocsiitja, a baJtirozati javaslat-okit a sz6t, 6sszefoglalja
szavazitsra bocsiitja,
meg6llapitj a a szavaz6s szdmszeni eredmdnydt, ismerteti
a napirend
dcintdst,

t6rgy6ban meghozott

f) sziinetet rendelhet el,
g) a K6pviselotesttileti til6s rendjdt fenntartja, rendzavarits
eset6n megteszi
intdzkeddst,

a

sziiks6ges

h)bezdrja az til6st.
13' $ (1) Ahatirozatkdptelen uldst a polgiirmesternek
l5 napon beltil, vitltozatlannapirenddel
<isszehivnia' A napirendi javailathoz kdsztilt eloterjeszt6seket
nem kell ism6telten
megktildeni a k6pvisel6k sz6m6ra. A meghiv6 kikiildds6re
a 11. $ (l) bekezdds szabil,lyai
drv6nyesek' Amennyiben a hatdrozatkeptilensdg miatt
elmaradt [l6sen hatrlrid6h6z k6t6tt

kell

ys.vrol Yagy olyan k6rddsr6l kelleit volni dcinteni, hogy a dcjnt6s

elmaradilsa

helyrehozhatatlan kiinal vagy vesz6llyel jitma, az til6s
rijb6li tsszehiv6sara a I 1. g (2)
bekezdds6ben foglaltak az irinyad6ak azzal, hogy
az el6terjeszt6seket nem kell ismdtelten
nregktldeni a kdpviselbk szttmtra.

(2)rgazoltnak kell tekinteni a k6pviselo t6volldtdt, ha betegs6g,
vagy elire nem lithat6
rendkiviili ok miatt t6vol marad, 6s tiivoll etet apolgiirmest".n.t
U"ptentJite.
(3) A t6volmarad6 k6pvisel6k nev6t a jegyz6kci nyv
tarlalmazza.
14s (1) A kdpvisel6testuleti i.il6s napirendj6nek trlrgyakisi
sorrendje:
a') A polgrirmester teljes ktirti, r6szletes tajdkoztatija az elmultk6pviselotestiileti
til6s 6ta
tort6nt esem6nyekr6l,
b.) a rendelet kiad6srit ig6nyl6 napirendi pontok,
c.) a hat6rozat meghozatalffi ig6nyl6 napirendi pontok,
d') hatitr o zatho zatalt nem i g6nyl o nap i rendi p ontok (e gy e
b ek)
e.) zart iil6s napirendi pontjai

(2) A Kdpviselti-testiilet az (l) bekezddsben meghatilrozott
t6rgyal6si sorrendt6l k6pviseloi
javaslatra eltdrhet. Az tigyrendi javaslattal
kapcsol-atos dcintdst hathrozatbakell foelalni.
(3) Az egyes napirendi pontok t6rgyalisi sorrendje:
a) az ellterj e szto iiltal e I o te rj e szte tt hattro zati j avas I at i smertete
s e,
b) az eloterjeszt6 6ltal tett kiegdszites,
c) az eloterjeszt6ssel kapcsolatban 6ll6st foglal6 bizottsilg ismerteti
v6lem6ny6t,
d) az eloterjeszt6ssel kapcsolatos k6rdesek,
e) vita az el6terjesztdssel kapcsolatban,
f) m6dosit6 javaslatok megt6tele,
g) dcintds a rn6dosft6 javaslatokr6l,
h) dcintds az eloterjeszt6sben szereplo ddntdsi javaslatr6l.
15$ Az iil6svezet6'
.uugy b6rmely k6pviselo javasolhada a napirendi pont t6rgyaliis6nak
elrrapolilsiit ' rfa az' elnapol6ssal a napiiendi pont eloterjesztoje
egyet6rt, a kdpvisel6-testiilet
vita ndlkril hat6roz, es megjekili a napirendi pint t6rgyalisrinaft
rii iaoponEat.

l6s

(I

) A hozzirsz6lis a hozzlsz6lrsra jelentkezds sonendj6ben t<irt6nik.

(2) A polgrirmester a hozzirsz6l6t6l megvonj a a
sz6t:
a) ha a hozzisz6l{snemazadott napirendhez kapcsol6dik.
b) ha a hozzitsz6lfus s6rt6 kifejez6seket, v6daskod6st,rfugalmaziist

tartalmaz.

(3) Ha a K6pvisel<itesttilet ahozzitsz6l6shoz ahoz,zijdrul6s6t
megadta, a hallgat6s6g sz{mrira
ahozzisz'lisi jogot a polg6rmester biztositja, egyszli 2 perc id6keretbe
n. A hozzitsz6l6t6l a
polgrirmester megvonj a a sz6t a (2)bekezaesuen roglaltakiapjan.

Zirt

iil6s

17$ (1) A k6pvisel6-testtilet az Motv.-ben szab6lyozott
m6don ds esetekben tart z6rt til6st,
illetve rendelhet el zfirtiildst.

(2) A zdrt til6s anyagfutk'rzin6laga krivetkezri szem6lyeknek
lehet 6tadni:
a) a k6pvisel6testiilet tagiainak,
b) a jegy zi5nek, alj egy zilnek
c) a polgrirmester ddnt6se szerint az el6tedeszt€stirgyakisrira meghivott
szem6lynek,
d) a kormrinyhivatal vezet6j 6nek, t<irvdnyess6gi feliitelet6t ellit6nak.
-(3)
alatt.

A

zrirt iil6s jegyz6kdnyv6be ttirt6n6 betekint6s helye: a jegyzb irod6j4,
ideje: munkaid6

(4) AziLrtiildsr6l kdsziiltjegyz6ktinyvetazilltalirrros szab6lyok szerint,
de elkiildnitve kell
tilrolni, 6nznr.
Az el6terjeszt6sek
18$ (l ) El6terjeszt6snek min6stil:
a) rendelet tewezet,
b) hatrirozati j avaslat,

c)

be szrimo 16,

tij 6ko ztat6 .

(2) El6terjeszt6s benyfijtrisrira jogosultak:
a) polgdrmester,
b) alpolgri.rmester,
c) k6pvisel6k,
d) jegyz6, aljegyzb
(3) Kizrir6lag irdsban nyujthat6ak be az al6bbi el6tedeszt6sek:
a) a ktiltsdgvetds rendelet 6s annak m6dositrisa, zirszitmadfus
b) k6lts6gvet6si koncepci6,
c) beszimol6 az tinkorm inyzat gazdalkodrisrlr6l,
d) gazdas6gi program,
e) trirsulris l6trehoziisa, tiirsulashozcsatlakozris vagy abb6l kil6p6s
k6rd6se
f) rendelet alkotdsara tettjavaslat .

19'$

(l) A polg6rmester a m6dosft6 inditvanyokat az eredeti javaslatot megelcizve
bocs6tja

A Kdpvisel6-testiilet a m6dosit6 inaitvanyotr6l a felvetdstik sorrirdj6ben
ddnt. A
m6dosit6 inditvdnyok el fo gaddsah o z e gy szeni tribbsdgi
szav azati
szavazfista'

ar 6ny sziiks6 ges.

(2) A m6dosft6 inditv6nyt a szavazds megkezd6se
elott el6terjesztoje visszavonhatja.
(3) Minrisitett tdbbs6g sztiksdges az M<jtv-be
n szabilyozottakon ttil azalibbi dcintesek
meghozatal6hoz
a) hatriskrir fitruhiu;ils|val kapcsolatos dcint6s,
b) hitelfelvdtellel kapcsolatos dcint6s 6rtdkhatrirt6l fiiggetleniil,
c) cinkormrin y zati v agy onnal val6 rendelkezds sel kapc
so I atos dcintds.
20.s A polg6rmester a taniicskoz6s ren<ij6nek fenntartdsa
6rdek6ben:
a) megadja a sz6t az el6terjesztonek, ahozz6sz6l6knak,
b) figyelmerteti azt, aki a targyalt t6m6t6l elt6r, vagy kifejezdsei
a tanilcskoz6st s6rtik,
c) rendreutasithatj a a rendzav ar6t,
d) ) ismdtelt rendzavar6s eset6n 5 percre felfiiggeszti a tan6cskoz6st.

2l' . S (1) A K6pvisel6-testiilet
egyedi hatitrozatot

dnkorm6nyzati rendeletet alkot, valarnint normativ 6s
hoz. Trij6koztatds eseten iathrozathozatal nemt6rt6nik a
Kdpviselotestiilet a tilekoztat6st tudomiisul vesz

(2) A kdpvisel6{estileti d6nt6sek megjel6l6se:
a) dnkormrinyzati rendeletek megjelcildse: a rendelet alkot6jrlnak
teljes megjel6l6se, a rendelet

sorsz6ma, rnelyet dvenkdnt egy'tol kezdodoen, arab szimmal,
a kihirdetds ideje szerint
folyamatosan ndvekvo sorrendben kell meghatfuozni, a
sorszdrn utiin tcirtvonal (/)jelet kell
tenni' A kihirdetds idej6nek jelcildse: ev es azt kcivetoen z6r6jelben
a h6nap 6s nap. Az 6vet 6s
a napot arab sz6mmal, a h6napot r6mai sz6mmal kell jeliilni
. Az evszitm, a h6nap 6s a nap
megjelcildse ut6n is pontot kell tenni, valamint tartalmazza
az dnkormanyzat
rendelete kifejezdst 6s az cinkorm funyzati rendelet cimdt.

b) k6pviselStestrileti hatarozatok megjelcil6se: 6venkdnt egyt6l
kezd6doen arab sz6mmal,
folyamatosan n<ivekv6 sorrendben, a sorsz6rn ut6n tcjrtvonai
jelet
kell tenni. Ezt kciveti a
14
hatdrozathozatal ideje, rnelynek jekil6se: 6v es azt kcivetoen
z6r6jelben a h6nap 6s nap. Az
6vet 6s a napot arab sz6mmal, a h6napot r6mai sz6mmal
kell jelolni . Az 6vsz6m, a h6nap 6s a
nap megjelcildse ut6n is pontot kell temi valamint tartalntazza
ahatirozatcimdt.
(3) A hat6rozatok vdgrehajtds6drt felel6s szemdly
ahatfuozatv6grehajt6s

ut6n besziimol a soron kdvetkezo iil6sen a testriletnek.

22.
(2)

$

(l)

Az

A rendelet-tervezetet a jegyzo k6sziti el.

cinkormdnyzati rendeletet 6s

a

a Hivatali hirdet6t6bl6n t6rt6no kifiiggesztessel kell kihirdetni.
23'$

(l)

ir6l ahatrirido lej1rta

normativ hatitrozatokat

Ajegyzo a kihirdetett cinkorm6nyzati rendeletekr6l nyilv6ntartiist vezet,
mely

tartalmazza:

a) a sorszdmot,
b) a rendelet szitmffi,

c) megnevezflsdt,
d) hatrilybal6pds napj 6t,
e) m6dosit6 rendeletek szitm6t,
f) hat6lyon kiviil helye zls napj6t,
g) hatdlyon kiv0l helyez6 rendelet szitm6t.
(2) A jegyz6 az dnkorminyzati hatiirozatokr6l nyilvrintartast vezet,mely
tartal mazza:
a) ahatinozat szitmit,
b) a hatitrozat megneve z6s6t,
c) vdgrehajt6sdrt felel6s szem6lyt,
d) a vdgrehajtris hatriridej6t,
e) a v6grehajtisr6l val6 besz6mol6 id6pontj6t.

Felviligositis k6r6se
24. $ (l) Az Onkormdnyzati k6pvisel6 a k6pvisel6-testtileti iildsen a polgrirmestert6l, az
alpolg6rmestert6l, a jegyz6t6l, aliegyzot6l a bizotts6g elnrik6t6l itnkorm hiyzati tigye{ben
felvildgositist kdrhet.

(2) A felvil6gosftris k6r6sdnek joga az tinkorminyzati k6pvisel6ket a napirend trirgyalisanak
befejezds6t k<ivet6en illeti meg.
(3) Amennyiben a felvillgisit6s kdrds hom6lyos, ellentmond6sos, vagy nem teljesen
6rthet6,
abban az esetben a polgrirmester az iildsvezet€s kdrdben el6kdsiit6 k6rd6st intdzhet a
felvil6gositrist kdni cinkormrinyzati k6pvisel6hdz. Ha az tinkorm6nyzati k6pvisel6 az
el6k6szit6 k6rddsre nem v6laszol, 6s a felvil6gositris k6r6s megv6laszot6"u igy 6rdemben
lehetetlenn6 v6lik, en6l az dnkorm6nyzati kdpvise l6t t6j6konatni kell
(4) A felvil6gositrls kdrdsre a kdpvisel6-testiileti iil6sen sz6ban, amennyiben ez -inform6ci6
hiany illet6leg a k6r6s <isszetetts6ge miatt nem lehetsdges az til6st k0vet6en 15 napon beliil
inisban 6rdemi villasztkell adni.
A jeryz6kiinyv

25. $ (1)

A

Kdpvisel6-testiilet til6s6r6l a jegyz6ktinyv 2 pdldrlnyban k6sziil, melyet
elektronikus fton kell a Korm6nyhivatalnak megkiildeni. Ea k-tivet6en a jegyz6k6nyv eis6
pdlddny6t az el6terjesztdsekkel egyutt nemzeti szinri zsin6nal 6t kell fiizni Es megkbtrni.
A
zsin6r vdg6t a jegyzlkiinyv hritoldaliltoz kell rtigziteni kdrcimk6velo a k6rcimk6re 16 kell
tenni az tinkormrlnyzat b6lyegz6jdt. A rnrisodp6ldrinyt a mell6 csatolt el6terjeszt6sekkel az
irattrirban kell elhelyezni 6s atirgydvetkdvet6 6v miircius 31. napj6ig bek6ttetni.
(2) Az al6irt 6s a kormrinyhivatal fel6 beterjesztett nyilt iildsek jegyz6k6nyveit a beterjeszt6st
k<ivet6en meg kell jelentetni az Onkorm inyzathonlapjrln.

(3) A jegyz6krinyvbe val6 betekintdst ajegyz6n6l lehet kezdemdnyezni.
Betekintdsre az etftz}tt jegyz6k0nyvet kell hasm6lni.
A jegyz6k<inyv a Hivatalban tigyfdlfogadrlsi id6ben tekinthet6 meg.

g) A jegyz6kdnyveket

6venk6nt csoportosit v a a jegyz| kezeli.

(5) A jegyz6kiinyvet a polgrlrmester akadrilyoztatisa esetdn az iildst
vezeto szem6ly ds a
jegyzb vagy aljegyzl iqaalS' 6s a n6vsor szerint
kdvetkez6 k6pvisel6 hitelesiti. Amennyiben
a n6vsor szerint k<ivetkez6 kdpvisel6 nem vesz rdszt
aztil6sen a jegy"o[tinyuet a n6vsorban
soron kdvetkez6 k6pvisel6 hitelesiti.
A k6pvisel6testiilet bizottsigai
26.S (1) Az Ugyrendi Bizotts6g 3 fti k6pvisel6 tagb6l rlll.

(3) AzUgyrendi Bizons6g ell6tja:
a.) a vagyonnyilatkozatok kezel6s6t, nyilvrintart6sdt, dokumentdlis6t,
k6pvisel<ii, polgrirmesteri dsszeferhetetlens6gi k6rd6sek vizsg6lat6t,

b.)

c.) javaslatot tesz a polgrlrmesteri illetm6ny6re.

d.) lebonyolitja atitkos szavazfusokat
(3) A K6pvisel6-testiilet egyes feladatainak ell6tasrira ideiglenes
bizottsdgot is l6trehozhat.
(4) A bizottsdg miikddds6nek szabillyairakapcsolatban az M6rv
60. g-ban foglaltakat kell
alkalmazni

D0nt6shozatal
27.S (1) Szavazri csak szem6lyesen lehet, igen, nem vagy tart6zkodik
szavazattal.

(2) A titkos szavazis kivdteldvel a szavazfus nyilt szavazassal tort6nik:
a) k6zfelemel6ssel vagy
b) n6v szerinti szavaaissal.

(3) Az dnkormrlnyzat nem 6l az Mdtv. 48. (3) bekezd6s6ben rlgzitettazon
$.
lehet6s6g6vel,
hogy szervezeti 6s miikoddsi szabillyzatiban saj6t hatriskdrben tov6bbi n6v
szerint szavaz1st
ig6nyl6 iigyeket hatilrozzon meg.

i

(4) Ndvszerinti szavazisn6l a polgdrmester, a jegyz6 vagy aljegyz1
abc sorrendben felolvassa
a jelenldv6 kdpvisel6k nev6t, 6s a szavazis ezt koveto"tt ttittenh"t meg. A szavazatok
dsszesz6mol6sa ut ln a polg:irmester megdllapitja a szavazls eredmdny6t.

(5) Ha a szavazds eredm6nye fel6l kdts6g meriil fel, brirmely
k6pvisel6 vagy
vagy alj e gy zo kezdemdnyezheti a szav az6s me gi sm6tl 6s6t.

a jegyz;

(6) ) A titkos szavazils lebonyolit6sdt az Ugyrendi Bizotts6g vdgzi. A titkos szavazist
kdvet6en a Bizotts6g tisszesz6mlelja a tur*utokat, meg6llapip
-Zrvdnyes 6s 6rv6nytelen
szavazatok szirmit, meg6llapitj a a szavazatok szilma alapjrin -a szavazhs
eredmdny6t, 6s a
szav azisr 6l j egyz6kOnyvet kdszi t.
(7)

bizotts 6g (6) bekezdds szerinti jegyz<ikdnyve tartalmaz.za:
a) aszavazis hely6t 6s idejdt (kezdetdt 6s v6g6t

b) a bizotts6g jelenlevo tagjainak nev6t ds tiszts6g6t,
c) a szavaziis sor6n felmertilt kdnilmdnyeket,
d) az 6rv6nyes ds 6rv6nytelen szavazatok szftm6t,
e) a szavaziis eredm6ny6t,
f) a bizottsrig meg6llapit6sait 6s a bizotts 69 iitalhozott

hatinozatot.

(8) A szavaz6sr6l kdsziilt jegyz6kdnyvet
a bizotts6g tagjai es a jegyziJkcinyv vezetoje
irj6k al6.
(9) A szavaziis eredmdnydr6l a bizottsiig
elnrike a jegyz6k6nyv ismertetdsdvel tesz jelent6st.

A

28'S
szem6lyes 6rintetts6g bejelent6sdnek elmulasztiisa
esetdn a K6pvisel6testiilet a
ddntdsdt a szemdlyes drintettsdg bejelent6s6nek
elmulasztiisrir6l val6 tudomdsra jut6st kdvet6

HT;,*Y,:lvizsgrilja,

tov6bbri

eziel egyidejiileg az

okozott krir megt6rit6se inint igenyt

A polgrlrmester
29.$ (1) A polg6rmester fd6lldsban l6tja el megbizattsifi.

(2) A kdpviselo-testtil et illtal a polgdrmesterre iltvhiLzott
feladat- 6s hatrisk<ir eit az SZMSZ 4.
melldklete tartalmazza. R6szletes feladat- 6s hatriskrireit a jogszab6lyok
6s a kdpvisel6-testrilet
d<jnt6se i hatin ozzfk me g.

(3) A polg6rmester lemonddsdt az alpolg6rmester, ezen tiszts6g
bet6ltetlens6ge eset6n
korban legidosebb, az tilds vezet6s6re tiiettitt kepviselonek
adja rit.
(4)

a

A polg6rmester

tiszts6gdnek megsztin6se esetdn munkak<lr6 t az ij polg6rmesternek,
alpolg6rmesternek' ezen tiszts6gek bitdltetlensdge eset6n
a korban legidoseub, az i.ilds
vezetdsdre kijelcilt kdpvisel6nek adja 6t.

(5) A polg6rmester a kdpvisel6-testtilet ut6lagos tilekoztatftsa
mellett, az Mcitv. 42. $-ban
meghat6rozott iigyek kiv6tel6vel diinthet ; kd iil6s kdzcitti
iddszakban felmeriil6,
halaszthatatlan, a kdpvisel6-testtilet hat6sk<ir6b e hrtoz6 dnkormdnyzati
tigyekben. Ez a
rendelkez6s csak kivdtelesen ds csak akkor alkalmazhat6,
amennyiben a dri-ntesre tcirvenyi
kdtelezettsdg teljesitdse miatt van sztiksdg 6s a rendkiviili
iil6s rjsszehivdsa nem lehets6ges,
vagy az id6vesztesdg helyrehozhatatlan k6nal jrirna. A polgrirmester
a meghozott d6nt6sr6l, a
ddntds meghozatal6t ktivetoen haladdktalanul, telefonon
iajekoztada a K6pvisel6-testiiletet,
illetve a dcint6srol a soron kcivetkezd testtileti til6sen besziimol.

(6)' Szerzoddsnek tekintendo okiratot minden esetben ellen
kell jegyeztetn i a jegyzovel vagy

aljegyzovel.

Az alpolgrirmester
30'$ (1) A K6pvisel6-testtilet az alakul6 i.ilds6n 1 f6 kdpvisel6i
mand6tummal rendelkezo
alpolg6rmestert v6laszt, aki tdrsadalmi megbi zattsbaniat3a et
tiszts6g6t.
(2) A kdpviselo-testiilet az alpolg6rmesterre nem ruh6zhat
6t hat6skort.

(3) Ha az alakul6 til6sen nem lett alpolg6rmester
vdlasztva, akkor a polgiirmesternek minden

soron kdvetkezo rendes- 6s rendkfvrili iildsen az alpolgilrmester
szemelydre javaslatot kell
tennie.

A jegyzf
31.$
d<j ntd

(1)

A jegyzl r6szletes feladat_

sei hatfr ozzitk,ne g.

6s hatrisk<ir6t a jogszab6lyok 6s a k6pvisel6-testtilet

(2) A jegyzS az 6nkorm6nyzatmrik0d6s6vel kapcsolato
s feladatok el l6t6s6nak keret6ben :
a) a polg6rmester ir6nyft6s6val 6s a Hivatal kdzremtik<iddsdvel
el6k6sziti a kdpviseld_testtilet
el6 kenilo el6terjeszt6seket,

b) ell6da az cinkorm6nyzati

k6pviselo-testtiletszervez6si

kapcsolatos feladatokat.

6s i.igyviteli

tev6kenys6gdvel

c) rendszeres t6j6koztat6st ad a polgdrmesternek, a kdpvisel6-testtiletnek
az

munkrij 6t 6rint<i j ogszab6lyokr6l,

d) t6jdkoztatja a k6pviselo-testtiletet a Hivatal munk6j6r6l

,

inyzat

az:ugyint6z6sr6l.

(3 ) A j egyzo dnkorm6 ny zati rendeletalkot6ssal
kapcsolatos feladatai
a) kezdem6nyezheti rendelet alkot6s6t,

b) vegzi az

cinkorm

:

cinkorm6nyzati rendelet szakmai elok6szit6s6vel, kihirdetds6vel

nyilv6ntart6sdval kapcsolatos feladatokat.

6s

g) A jegyz6 egydb feladatai:
a) nregszervezi a Hivatal munk6jilt,

b) gondoskodik a Hivatal dolgoz6inak rendszeres tov6bbk6pz6sdr6l,
iilamigazgatasi tev6kenys6g egyszertisitds6vel, korszerusftdsdvel
kapcsolatos
:],:tl1!,1
."2
relaoatoKat.

5) A jegyzo kinevez6se az,Mcitv 81, b) pontja alapjrin tdrtdnik.
$.
A jegyz| felett azegydb
munkdltat6i jogokat a Kcizos onkormrinyiati Hivatal szdkhelye"

szerinti tetepites

polg6mrestere gyakorolj a.

(6)A jegyz5 akadrilyoztatfusa, t6voll6te eset6n feladatait ds hat6skcjret
az aljegyzo ldtja el. A
fevzoi es aljegyzoi tiszts6g egyidejri betdltetlensdge vagy akadiiyoztatasa iet6 n a jegyzoi
feladatokat ell6t6srira a polg6rmester a Krizls onkorma#ati
Hivatal olyan kciztisztviseloj6t

bizzameg, aki a k6pesit6si 6s alkalmaz6si felt6teleknek megfelel.

(7) A

jegyzo kdteles jelezni a kdpvisel6-testi.iletnek, a k6pviselotesttilet
szerveinek 6s

polg6rmesternek, ha a dcintdstik, mrikcid6stik jogszab6lys6rt6.

a

Az Onkor m6ny zati Hivatal

32'$(l) A k6pviseltitesttilet a hatiiskcirebe

tartozo dnkormiinyzati iigyek el6k6szit6s€re, az
dnkonn6nyzati ddnt6sek vdgrehajtdsdra, a kdpvisel6testtiletek mtik<id6s6vel
kapcsolatos
adminisztrativ feladatok 6s a jogszab6lyokban eloirt 6llamigazgat1si
feladatok ell6t6s6ra
Erdobenye, Szegilong 6s Bodrogkisfalucl kdzsdgek kdpvisel6iesttilteivel
kcizosen egys6ges
hivatalt hoz l6tre.

(2) Hivatal elnevez6se : Bodrogkisfaludi Krizris
Onkorm6nyzati Hivatal
A hivatal szdkhelye: 39r7 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.
A hivatal kirendeltsdgei: Bodrogkisfaludi K6z6s onkorm6n yzati
Hivatal
Erdrib6nyei Kirendeltsd ge
B o dro gki s faludi K6zri s Onkormrin y zati
Hiv atal
Szegilongi Kirendelts6ge

(3) A Hivatal szervezet6re 6s mtikdd6s6re vonatkoz6
szabilyokat, azell6tand6 feladat- 6s
hatiiskoreit' valary]{ iigyrendjdt rtn6ll6 dokumentumkdnt,
a repuir"io-testtiletek 6ltal
j 6vrlhagyott hi vatal i Szervezeti
Js Mtikttd6 si s zabillyzdt tar\almazz a.
Az tinkorm 6ny zat t6rsul6sai
33'S (l) Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormrlnyzata az M6tu
13. g-ban valamint az ;gazati
jogszabrilyokban meghatiirozott kritelez|
alaifeladatai k<iltsdghat6tonyabu
valamint
6s. kiitelez6en nyujtand6 kdzszolgaltat6si feLdatainak
"rratiratt6rsulisok
biaosftris6t tinicorm6nyzati
ftjan is biaosithatja.

At gnkormrinyzat tdszvdtel6vel mtikdd6 dnkormriny zati tirsulksok 6s az 6lltaluk
elkitott
feladatok felsorol6sdt a rendelet 5. mell6kl ete tartalmazza

9

Kiizmeghallgatis
34'$ 0) Az Motv-ben meghatilrozottakra figyelemmel kozmeghallgatrist
kell tartani minden
olyan k6rd6sben, amelyben azt a Kflpviselo-testtilet indokoltnat
tart]a.
(2)

1 jelen
l9'*eghallgatris akkor hatirozatkdpes, ha azon az<inkormiinyzati

a fele

van.

kdpvisel6k t<ibb mint

(3) A kdzmeghallgatris 0sszehiv6s ira a kdpvisel6-testtileti iilds
0sszehfv6s6ra vonatkoz6
szab6lyokat kell alkalmazni. A lakoss6got a ktizmeghallgatis
iaoponqreroi, hely6r6l 6s a
napirendjdr6l a 3.$.(l) bekezd6s6b.n
-.ghutitozottakin tfl sz6r6lapot ,itao is rij6kozratni
kell, melyeket minden lakashoz el kell juttatni
(4) A kdpvisel6testtilet 6vente egy alkalommal augusztus
h6napban a k6pvisel6testiilet rendes
iil6s6t kdvet6en 18 6rai kezdettel kdzmeghallgatrisitar

Zir6
35.$

(l)

Ez a rendelet 2018. m6jus

rendelkez6sek

2. napjinldp

hatalyba.

(2) Hatalyilt veszti: a kdpvisel6-testiilet 6s szervei Szervezeti
6s Mrikttddsi
sz6l6 212015' (II.3.) dnkormrinyzati rendelete 6s az azt m6dosit6 Szab6lyzatrir6l
3tz0l6. (III.I.)
cinkormiinyzati rendelet, a 13/2016. (x.25.) dnkormrinyzati rendelet
6s a 14/2016.

Onkorm6nyzati rendelet

CxII.Ol.)

1. mell6klet
A Hivatel - mint e K6pviseldtestilet s,zerye - bels6 szervezeti
tegoz6d{s{f munkarendj6t, valamint az iiryf6lfogadrls rendje
A hivatal

bels6 srsmereti tagozdddsa

Polgirmester

Jegyzfr, AJjegyzb

Hivatal

Munkarend:
Hetfbt6l - Csiit6rt6kig:7.30 6r6t6l 16 6r6ig
P€nteken: 7.30 6r6t6l 12.30 6r6ig

tlgtCtfogadds:
Hdtl6 €s szerda: 8 6r6t6l 12 6r6ig 6s 13 6r6t6l 16 6r6ig
8 61616l 12 61619

P€ntek

Jegtzf, Alj egz6 figtdtfogadds i idcj e :

,

H6tr6 €s

szerda:

8 6r6t6l 12 6r6rg6s 13 6r6t6l 16 6r6ig

2.

mell6klet

A Bodrogkisfalud kiizs6g-o_nkormdnyzata kiizfeladatit
6s szakmai alaptev6kenys6g6t
az alfbbi kormr[nyzati funkci6kon l6tja el;
011130

0t1220
0r3210
013320
0133s0
013360
016010

0t6020
032020
041231
041232
041233
041237
04s160
045230

0474r0
049010
051020

Onkormrinyzatokds6nkorm6nyzatihivatarok jogalkot6ds
riltalrino s igazgatfusi tev6keny

s6

ge

Ad6- vrim- 6s jdved6kiigazgatis
Statisztikai tev6kenys6g
Kdztemet6-fenntartrls ds
-mtik0dtet6s
AzOnkormfunyzativagyonnalval6gazdillkodrissalkapcsolatosfeladatok
Miis szerv rdsz6re vegzettpdnziigyi-gazdrilkod6si, iizemeltet6si,
egy6b
szolg6ltatrisok
Orsz6ggytildsi, cinkorm funyzati 6s eur6pai parlamenti
k6pvisel6v6lasarisokhoz kapcsol6d6 tev6kenys6gek
orsz6gos 6s helyi nlpszavazissal kapcsolatosievzkenysdgek
Ttiz- 6s katasztr6favddelmi tev6kenys6g
Ritvi d id6tartamf kcizfo glal k oztatis
Start- munka program T6li kdzfoglalkoztatis
Hosszabb id6tartarnf krizfoglalk oztatfus
Kdzfo glalk oztatasi mintapro gram
Kdzutak, hidak, alagutak tizemeltet6se fenntartiisa
$o-p- 6s rdvkdzleked6s
Ar- 6s belvfzvddelemmel 6sszefiigg6 tev6kenys6gek
Mrishova nem sorolt gazdasfugi iigyek
Nem veszdlyes (teleptil6si) hulladdk dsszetev6inek viilogatilsa,

elkiiliinitett

051040
062020
064010
066010
066020

072trl
081071
082091
091 140

09601s
t04037
106010
106020
107051

begnij t6se, szillitiisa, 6trak6sa
Nem veszdlyes hullad6k kezel6se, rirtalmatlanftiisa
Telepiil6sfejleszt6si projektek 6s trimogatrisok
Kdzvil6gitris
ZOldtertilet-kezel6s
Vriros-klzsflggazdrilkoddsiegy6bszolg6ltakisok
H6ziorvosi alapell6tris
UdtitOi szlllishely szolg6ltat6s 6s 6tkeztet6s
Kdzmtivel6d6s - k6z6ss6gi 6s tiirsadalmi rdszvdtel fejlesztese
6vodai nevel6s, ell6t6s mrikridtet6si feladatai
Gyermek6tkeztet6s k6znevel6si int6zmdnyben
lntdzmdnyen kiviili gyermekdtkezdds
Lak6ingatlan szoci6lis c6hi b6rbead6sa, tizemeltet6se
Lakrisfenntartdssal, lakhatrlssal risszeftigg6 ell6ttisok
Szoci6lis 6tkeztet6s

Az Onkorm inyz-atvrillalkozrsi tev6kenys6get nem folytat.

3.
Bod

rogkisfalud Kiizs6g Onkormr{n yzata 6ltal elLitand6 feladatok

r d szakmai araptev6kenys6get
o

2011. dvi

mell6kelt

cLXXXx.

szabdryoz6 jogszabr{ryok megieliil6se:

t6rv6ny a Magyarorszrig helyi rinkormany zatairbl

- A helyi kdzrigyek, valamint a helyben biztosithat6
kdzfeladatok k<ir6ben ell6tand6
helyi cinkorm iny zati feladatok ktildncisen :

.
'
'
'
'
.
'
'.
'
'
'
'
'
.
.
.
.
.
.
'

teleptil6sfejleszt6s, teleptil6srendezds;
telepiildsrizemeltet6s (kdztemet6k kialakitiisa 6s fenntart6sa
ak6zvil6git6sr6l val6
gondoskodt'.k"Tlnvtepr6-ipari szolgiitatirs biztosftilsa, ,
a Lelyi tciztjat es
tartozdkainak kialakit6sa ds fenntartrisi, krizparkok ds
egy6b k6ztertiletek kialakft6sa
6s fenntart:rsa, gdpj rirmrivek parko l6s6nak biito sitrisa)
;
a ktizteriiletek' valamint az dnkorm6nyzat tulajdoniiban
6116 kcjzint ezmeny elnevez6se;
eg6szsdgiigyi.alapell6t6s, az egeszseges 6letm6d segit6s6t
celzo szolgiiltatasok;
kdrnyezet-eg6szs6giigy (kdztisztas6[,telepiil6si kdrnyezet
tisztas6g6nak biztosit6sa,
rovar- ds rdgcsril6irt:is);
6vodai ell6t6s;
kulturalis szolgriltatiis, kiil<incisen a nyilviinos krinyvtriri ell6t6s
biztosit6sa;
filmszinhaz, el<lad6-mtivdszeti szervezett6mogat6sa, a kultur6lis
ciroks6g helyi
vddelme; a helyi kdzmtiveloddsi tev6kenys6g tamogat6sa;
szoci6lis, gyermekj6l6ti szolgriltat6sok es ellitasok:lakiis- ds helyisdggazd6lkod6s;
a tertiletdn hajldktalann6 v6lt szemdlyek ell6t6srinak
6s rehabilitrici6j6nak, valamint a
haj ldktalann6 viil6s megeloz6s6nek biztosit6sa;
helyi kcirnyezet- 6s term6szetv6delem, vizgazdiikodfs, vizk[relhrlritris;
honv6delem, polgari v6delem, katasztr6favddelem, helyi
kcizfoglalkoziattls;
helyi ad6val, gazdasdgszeryez6ssel 6s a turizmussal kapcsolatos
feladatok;
a kistermel6k, ostermelok sz6mdra - jogszabiilyban
*eghut6rorott termdkeik 6rtdkesftdsi lehetosdgeinek biztosft6sa, idedrtvi a hdtvdgi
6rusit6s lehetos6g6t is;
sport, ifirisdgi i.igyek;
nenzetisdgi tigyek;
kdzremrikddds a telepi.il6s kdzbiztons6grinak biztosit6siiban;
helyi kciz<iss6gi k6zleked6s biztosit6sa;
hullad6kgazd6lkod6s;
tilvhoszolg6ltat6s;
vizikozmri-szolg6ltat6s, amennyiben avizikiizmti-szolgdltat6sr6l
sz6l6 tcirveny
rendelkez6sei szerint a helyi onkomrriny zat ellfitdsert feleldsnek
minosril.

Tcirvdny a helyi kdztigyek, valamint a helyben biztosithat6
k6zfeladatok kcjr6ben ell6tand6

m6s helyi cinkormanyzati feladatot is meg6liapithat.

A.helyi dnkormrinyzat feladat- 6s hatdskcjreinek ell6t6sa sor6n - tcirv6nyben
meghat fuozott
m6don ds mdrtekben - biztosida a kozfoglalk oztattsi jogvisrorryban
l6v6 szem6ly
feladatelkit6sba trirt6n6 bevoniis6t.

Az onkorm inyzat iink6nt vfllalt feladata a komp szolgilltatirs ls
iizemeltet6s valamint
mindaz, amit a K6pviseld-testiilet 6vente a kiilts6gvet6s-i rendelet6ben
meghati{roz.

4. mell6klet

K6pviseld-testiilet dltal ftruhfzott iinko rmdnyzatifeladat6s hatr[skiirtik:
A polgrirmesterre itrvhinottdnkormiinyzati feradat-ds
hatrrsk<ir<ik:
a) telepiil6si trimogatrisok ezen beliil a
aa) lakhatrlsi trimogat6sok illetcileg
ab) gy6gyszerttimogatrisok megdllapit6sa

b) rendkiviili telepiil6si trimogatdsok ezen beltil

ininti k6relmek elbiriiliisa

a

ba) eseti trimogatds
bb) krfzist6mogatrls
bc) temetdsi t6mogat6s i*inti kdrelmek elbir6ldsa
c) ktiztemet6s elrendeldse
d) szoci6lis dtkeztetdsre val6 jogosults6g
megdilapitrrsa
e) filmforgatrisi c6hi 6s egydb ktiaeruleihur^ahti
engeddly ininti kdrelem elbiriiliisa

5.

mell6klet

iinkorminyzat r6szv6vel6vel mfikiid6 iinkorm{nyzati
t6rsuldsok 6s az riltaluk
-Az
elLltott felatatok felsoroldsa
Tokaji Tdbbc6hi Kist6rs6gi Trirsulis

o
.
.
.
.

csal6dsegit6s

hir;isegits6gnyujtris
jelz6rendszeres hrizi segitsdgnyujt6s
gyermekj6ldti szolgriltat6s
egdszsdgtigyi feladatok _ krizponti orvosi tigyelet

Erdribdnyei Ovodai Intdzmdnyfenntart6 Ttirsul6s

.

6vodai ell6t6s

Abafj -Zempldni Sziftrrdhullad6k Gazd6lkodrisi
Onkorm inyzatiTiirsulis
hulladdkgazd6lkod6s

Borsod-Abaij-zempllnT6rs6girvoviz-kezeldsionkorminyzatirrirsul6s
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iv6vizell6t6st biztosft6 l6tesftm6nyek rekonstrukci6ja

l.

fiiggel6k

A k6pviselGtestfl let n6vsora:

l.)

Addm Lfuszt|polgdrmester

2.) Balogh Sdndor k6pvisel6
3.) Kdpes Ferdinind k6pvisel6

4.) Kovdcs Lflszlt k6pvisel6
5.) Majoros PCter k6pvisel6

2.

ftggeldk

A bizotts{gl tagok n6vsors
Oryrendi Bizoth{g:

l.)

Majoros P6ter k6pvisel6, elnOk

2.) Kdpes Ferdindnd k6pvisel6
3.) Kov6cs LAsd6 k6pvisel6

