Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormin yzata K6pvisel6testiilet6nek

(II.3. ) iinkormdnyzati rendelete
a k6pvisel6testiilet szervezeti 6s miiktid6s i szabr{lyz at6r 6l
212015.

A 3/2016. (lil.1.) 1nkormdnyzcrti rendelettel, q I3/2016. (X.25.) dnkormdnyzati reidelettel
ds a t4/2016. (Xil.11.)

onkormdnyzati renderlettel

egystiges szerkezetben)

Bodrogkisfalud Kdzs6g OnkormdnyzatSnak K6pvisel6-testtilete Magyarorszdg
Alaptcirv6nylnek 32. cikk (1) bekezd6s d) pontj6ban meghatdrozott eredeti jtgakot6l
hatdskdr6ben 6s a Magyarorszdghelyi cinkorm6nyzatafu6l szOliZOll. 6vi CLXXXX.
ii*eny
42. 5 (2) bekezd6sdben megdllapftott feladatk<irdben eljttwa, a 143. $ (4) bekezd6s a)
pontjrlban kapott felhatalmazds alapjfun a szelezeti 6s mrikcid6si szab6iyz'at6r6l az alilbbi
rendeletet alkotia:

Altaldnos rendelkez6sek
1. $ (1) Az tinkormfinyzat hivatalos megnevezdse: Bodrogkisfalud K6zs6g Onkorm6nyzata
(a tov6bbiakban: Onkorm 6nyzat). Sz6kheiye: 3917 Bodrogklsfalud, Kossuth"ut
65.

Az

Onkormdnyzal. kdpvisel6testrilet6nek megnevez6se: Bodrogkisfalud Krizs6g
\?)
Onkormrinyzata K6pvisel6testtilete (a tovribbiakban:-K6pvisel6testiilet)l Sz6khelye: 3917
Bodrogkisfalud, Kossuth rit 65.

(3) A K6pvisel6testiilet hivatal6nak megnevez6se: Bodrogkisfalurdi Koz<js Onkorm6nyzati
Hivatal (a tov6bbiakban: Hivatal). Szdkhelye: 3917 Bodrogkisfalud, Kossut rit 65.

(4)

Az cinkormfnyzat illet6kess6gi teriilete: Bodrogkisfalud kozsdg k'zigazgat6si tertilete.

(5) A Hivatal -

mirrt a Kdpvisel6testiilet szerve

- bels6 szewezeti

munkarendj6t, valamint aziigyfdlfogad6s rendj6t erendelet

(6)

Az

Onkorm5nyzat alaptevdkenys6g6t

6s

1.

tagoz6d1sffi,
melldkletetartalmazza.

kormdnyzati funkci6j5t

mell6klete tartalmazza.

(7)

Az Onkorminyzat feladatait

e

e

rendelet

2.

rendelet 3. mell6klete tartalmazza

2.$. (1) Az Onkormtnyzat jielkdpei: a teleptil6s cimere, z6szlaja6s per;s6tje.
a) Akozs6g cimere:

,

4116, h6romszogletri, kr5k szinri

katonai pajzs, amelynek alapjfutzrjld szfnri, ezi.ist

hull6mp6ly6val disziitett halom foglalja el, amelyen (heraldikailag) jobbr6l arany latin
kereszt, balr6l h6romftirtii, k6tlevehi arany sz6l6tdke 611. A pajzstart6 mindk6t oldalon
zdld tdlgyfaile. Apalz:; aIaIt egy szalag lebeg BODROGKISFALUD felirattal.

b) Z6szl6:
Feh6r szinizfszl6, benne a kozsdg cimere.

(2) Az Onkorm6nyzat kcirbdlyegzoJe kcizdpen tartalmazza Magyarorszfug cimerdt, k6r6tte
kdrf vben "B odro gki sfalucl kdzsdg Onkorman

y zata.,'

felirat

(3)

A Hivatal kdrb6lyegz6je tartalmazza a k<ir kcizep6n Magyarorsz6g

cimer6t, k6r<jtte

k<irfvben ,,Bodrogkisfalurli Kciztis 6nkorm6nyzatiHivatal eoA.ogkisfalud,,,-felirat

3.$ (1)

A lakoss6g herlyben szok6sos m6don tdrt6n6 tiljekozztatirsa a krjzs1ghdza

hirdet6t6bl6j6n, akdzs6gben rendszeresitett hirdet6tdbl6kon 6s a www.bodrogkisfalud.hu
honlapon keres:ztiil val6sul meg.

(2) A honlap tattalmazzaazinform6ci6s rinrendelkez6si jogr6l 6s az informdcioszabads6gr6l
sz6l620ll. 6vi GXII. t<ir''r6ny 1. melldklet6ben meghatfuozott adatokat.
4.$ (1) Az Onkormfunyzat ilItal alapitott elismerdsek:
a) Bodrogkisfalud Kdzs6lg Diszpolg6ra.
b) Bodrogkisfalud Kdzsdg6rt Eml6k6rem
c) Bodrogkisfalud Kcizs6g6rt Diszoklev6l

(2) Az Onkorm6nyzat 6ltal alapitott dijak 6s elismerdsek adomdnyoz6s6val
szab iiy okat a k6pvi

se

I

6te stiil et

l\
5.$ (1)

ktikin rendel etb en

kapcsolatos

szab 6lyo zza.

k6pvisel6-testiilet szew ezet 6s miikiid6se

A

K6pvisel6-teslillet 4 k6pvisel6testtileti tagb6l 6s a polgSrmesterb6l 6ll, tagiainak
szdma: 5 fo. A nevjegy'.zeket az l. fiiggeldk tartalmazza.

(2) A K6pvi sel6-testtilet bizotts6ganak elnevez6se :
Bodrogkisfalud Kdzs6g ..Onkorm6nyzata K6pvisel6testtilet6nek Ugyrendi
Bizotts6ga (a tov6bbiakbern: Ugyrendi Bizotts6g)
Sz6khelye: 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth trt 65.

(3) Az onkormfnyzati feladatok

ell6t6s6t a k6pviselStesti.ilet 6s szervei:

a) a polg6rmester,
b) az IJ gyr endi Bizotts6g,

c) a jegyz6, aljegyzo es
d) a Hivatal ftjiln biztc,sitj a.
6.$ (1) Az iltruhazott hat6skort vissza kell vonni, ha az atiszts6g, amelyre a hat6sk6rt
iLtruhtrztfLk, b etci ltetl en.

A K6pvisel6testtilet iil6sei
7. $ (1) A K6pvisel6testi.ilet alakul6 iil6st, rendes iil6st
(2)

6s

rendkfvtili iil6st tarthat.

A kdpviselfftestiilet u mwnkdjdt munkaterv alapjtin vdgzi, dvente 11 rendes iilIst turt.(t)

(3) A kdpviselfltestiilet a rendes iildseit - december hdnap kivdtelAvel u tdrgyhhnap utols1
mankanapnak rninfsiilf kdtffjdn, december hdnapban annak mtisotlik ntdAiAn, -lT 6rai,
amennyiben a napirend meghfvott elfiaddja nem kdpviselfitestiileti tag vugy a hivatafl
kdztisztviselfje illetdleg a kdpviselfitestiileti iildst kijzmeghallgatris kitveti, 15 irai kezdettel
tartja. A kdpviselfitestiilet jrilius hdnapban iildssziinetet tart. G)

b

(4) A (3) bekezd6sben foglalt testilleti iil6seken kivtili til6s rendkiviili [16snek min6sril.

(5)A K6pviseld-testtilet

'i.i16s6nek

helye a sz6khelye, a K6pvisel6-testtilet esetenk6nt d6nt
an6l, hogy iil6sdt a sz6khely6t6l ett6r6 helyen tartja meg.

A

lakosstigttt a kdpviselfitestiilet iildsdrfll a polgdrmester az iilds iddpontjdt megel6z6en
legaldbb 5 nuppal, rendkfviili iilds, valamint a hatdrozatkdptelensdg miatt elmaradt iilds
fiibdli iisszehfvdsa esetdn legaldbh I nappal vagy smennyiben a kdpvielftestrtlet dsszeh[vdsa
elektronikus rtton (e.mail) vagy telefonon tiirtdnik legultibb 8 drttvit tdj6ko7tatja.1t1

(6)

A lakossrig triidkoztatdsa a megh[vdnak az Ankormtinyzatnak a telepiildsen elhelyezett
hirdetdttibldira tdrtdnf kffiggesztdssel ds az nnkormdnyzat hontapjdn toridn7 megjeteitdssel
tdrtdnik.tt

(7)

8.$ (1) A k6pvisel6-testijlet a telepiil6s egeszet 6rint6 teleptil6spolitikai k6rd6sekkel
kapcsolatban falugyrilds tisszehiv6sar6 I d6nthet.

(2) A
a

falugydl6s nem min6siil Kdpvisel6testtileti [l6snek,

az ott

polg6rmester a soron keivetkez6 testiileti iil6sen besz6mol.

e

lhanszottak6l

Alakul6 iil6s

9.$. (1) Az alakul6 ril6s <isszehiv6sSnak rendj6re az Motv. 43. g-ban foglaltak

az

irrlnyad6ak.

(2) Az alakul6 i.il6s megrryit6sa trttn a vflasztilsi bizotts6g elncjke besz6mol a v6laszt6sok
eredm6ny6r6l.

(3) A k6pviselotestiilet

(4)

A

6si a

polg6rmester azalakul6 iil6sen eskrit tesz.

k6pvisel6-testtilet alakul6 iildsdn a jogszabdlyban meghatdrozott kdrd6sekben

dcint.

(5)A k6pvisel6-testiilet a polg6rmester el6terjeszt6se alapjdn- legk6s6bb a soron k6vetkez6
- megvillasztja az allpolg6rmestert, a bizottsrigok elncikeit, tagsait.

iil6s6n

A k6pviseld-testiilet rendes 6s rendkiviili iil6s6nek iisszehiv6sa. vezet6se
10$ (1) A k6pvisel6-testiilet iil6s6t a polg6rmester, akad6lyoztatfna eset6n az alpolgiirmester
vezeti, a polgarmesteri 6sr az alpolgttrmesteri tisztsdg egyidejri betciltetlens6ge, ilietdleg tart6s
akadfiyoztat6suk eset6n a..korban legidSsebb k6pvisel6 hivja dssze 6s vezeti.

(2) Tart6s

akadttlyoztatiisnak min6siil

a

szabadsSg

kiv6tel6vel

a2

h6nap id6tartamot

meghalad6 t6vo116t.

(3) Rendkivtili iil6s cisszehiv6sftrairinyul6 kezdem6nyezdst a polg6rmesterhez kell ir6sban
benyrijtani. Azinditvdnyhoz csatolni kell azillsnapirendj6re vonatkoz6 javaslatot.

(4)

Az iil6st az indrtvlny beerkezes6t k6vet6 15 napon beltili idSpontra

polg6rmester koteles risszehivni.

n
lf

a

(5) A polgdrmester rendkiviili til6st hivhat rissze a (3) bekezd6s6ben foglalt eseten kiWl:
a) pillyinattal kapcsolatosi k6pvisel6-testiileti dcjnt6shez,
b) hatSrid6s feladat v egrehajthsfira,
c) rendkiviili 6lethelyzetben, a testiilet hatrlskcjr6be tartoz6 olyan tigyben, melyben a
k6sedelem jelerLt6s k6nal jdma,
d) hatdlyos kfviil helyezve 1t1
(6) Rendkiviili til6sre csal< a k6pvisel6k es a jegyz6, aljegyzo meghivdsa k<itelez6.

11$ (1) A testiileti iil6st papfu alapri meghiv6val kell dsszehivni, amit legk6s6bb az til6st
megelilzo 5. napon kell kikiildeni a K6pvisel6-testtilet tagf ai r6sz6re. A hat6rid6t napokban
kell 6rteni, a hatfxidi5 szdmit6sn6l kezdo napnak a kiild6s napjdt kell tekinteni 6s az iil6s
id6pontja tekintend6 az 5. napnak.

(2) Rendkiviili testiileti til6s elektronikus riton vagy telefonon is dsszehivhat6 rigy, hogy
id6pontja 6s napirendie az til6st megel6z6 8 6r6val kor6bban megismerhet6 iegyen'a

k6pviselSk 6lta1r A rendkfvtili testiileti ii16s napirendjdre a meghiv6ban szerepl6 napirendeken
tril tovdbbi napirend nem vehet6.

(3) A meghiv6 tartalmazza az iil6s hely6t, napjht, kezddsi id6pontj6t, javasolt napirendi
pontokat 6s azok el6terjesizJ6it. A meghiv6t a polg6rmester irja al6.
(4) A k6pvisel6,testtileti tildsre meg kell hivni:
a) a telepiil6s kt5pvisel6it,
b) a telepiil es jegyzojet vagy aljegy z6j6t

c) a hivatal napirendi pontn6l illetdkes koztisztviseldjdt,
d) akiket a polg6rmestervagy a k6pvisel6k javasolnak , vagy akik jelenldte a napirend alapos,
szakszeni megtrlrgyal 6s6hoz indokolt.
e) a helyi civil szervezetek kdpviseletdben a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet elndkdt. 1s;
12$ (1) Az iildst a polg6rrnester i11et61eg akad6lyozathsaeset6n az alpolgdrmester vagy a
10.$.(1) bekezd6s6ben meghat6rozott szem6ly nyitja meg 6s vezeti.

(2)Az iil6st vezet6 ell6tja a kdvetkez6 feladatokat:
a) megnyitjaazijl6st,
b) a k6pvisel6testiilet hat;frozatkepessdgdt megdllapftj a, szdmba veszi az igazoltan trivollev6
k6pvisel6ket, a hatSrozatkdpess6 get az til6s id6tart ama alatt vizsgiija.
b) javaslatottesz az iil6s napirendjdre, 6s annak elfogaddsfua,
c) taxgyalilsra bocs6tja a napirendi pontokat,
d) vezeti avitht: ahozzilstz6l6sokra, k6rd6sekre, kieg6szit6sekre megadj a a sz6t, dsszefoglalja
a vrtitt, az inditvdnyokat szavaz6sra bocs6tj a, a hatinozati javaslatokat szavazhsra bocs6tja,
meg6llapitj a a szavazhs szitmszeni eredm6ny6t, ismerteti a napirend tirgyf$an meghozott
dcint6st,

e) sziinetet rendelhet el,

f) a K6pviseldtestiileti til6s rendj6t fenntartja,
int6zked6st,
g) bezilrja az

iIest.

q

rendzavarils eset6n megteszi

a

sziiksdges

(1) Ahatdt:ozatkdpte,len til6st a polg6rmesternek 15 napon beltil, vdltozatlannapirenddel
kell dsszehivnia. A napirendi javaslathoz k6sziilt el6tedeszt6seket nem kell iim6telten
megktildeni a k6pvisel6\;. sz6m6ra. A meghiv6 kiktild6s6re a 11. $ (1) bekezd6s szab1lyai
6rv6nyesek. Arnennyiben a hatdrozatkeptelens6g miatt elmaradt til6sen hat6rid6h6z kOiritt
tigyr6l, vagy olyan l,r6rddsr6l kellett volna ddnteni, hogy a ddnt6s elmarudilsa
helyrehozhatatlan karral vagy vesz6llyel jdma, az :drles fjb6li <tsszehiv6sira a 11. (2)
$
bekezd6s6ben fbglaltak az fu6nyad6ak azzaI, hogy az el6terjeszt6seket nem kell ism6ielten
13$

megkiildeni a kdpvise l6k szSmfra.

(2) Igazoltnak kell tekirrteni a kdpviselo tdvoIIltdt, ha betegs6g, vagy el6re nem lirtha6

rendkiviili ok rniatt t6vol marad,

6s

t6voll6tdt a polg6rmesternek bejelentette.

(3) A t6volmarad6 k6pvisel6k nev6t

a

jegyz6k<inyv tartalmazza.

0

A kdpviselfitestiileti iilds napirendjdnek ttirgyatttsi sonendje: g1
a.) A polgdrmester teljes ki)rii, rdszletes tdjdkoztatdja az elmrth kdpviselftestiileti ill6s tita
tiirtdnt esemdnyekrdl,
b.) a rendelet kiaddsdt igdnylf napirendi pontok,
c.) a hatdrozat meghozatuldt igdnylf napirendi pontok,
d.) hatdrozathozatalt nem igdnylf napirendi pontok (egyebek)
e) zdrt iilds napirendi pontjui
145

(2) A Kdpvisel6-testiilet az (l) bekezd6sben meghat6rozott tdrgyal6si sorrendt6l
k6pvisel6i javaslatra elltdrhet. Az iigyrendi javaslattal kapcsolatos d6nt6st
hatdr ozatb a ke I I fo gl alni.

(3) Az egyes napirendi pontok t6rgyal6si sorrendje:
a) az ellterj eszto 6ltal el 6 terj e sztett hatftr o zati j avas I at i smertet6 s e,
b) az ellteqeszto iital tefl; kieg6szit6s,
c) az eloterjeszt6ssel kapc;solatban illlfst foglal6 bizottsdg ismerteti v6lem6nydt,
d) az el6terjeszt6ssel kapcsolatos kdrd6sek,
e) vita az el6terj esztdssel kapcsolatban,
f) m6dosit6 j avaslatok mregt6tele,
g) ddnt6s a m6dosit6 javaslatokr6l,
h) dcint6s az el6terj esztdsb en szereplS d<int6si j avaslatr6 l.

15$ Az til6svezet6, vagy brirmely k6pvisel6 javasolhatja a napirendi pont tirgyalhsdnak
elnapolSs6t. Ha az elnaprtl6ssal a napirendi pont el6terjesztdje egyetdrt, a k6pvisel6-testi.ilet
vita n6lktl hatfroz,6s megjelOli a napirendi pont titrgyal6sdnak rij id6pontj6t.
16

$

(

1

) A hozzftszSlils a htozzisz6l6sra j elentkez6s sorrendj 6ben tdrt{nik.

(2) A polgdrmester a hozztdszSllt6l megvonj a a sz6t:
a) ha ahozzhsz<iltts nem etz adott napirendhez kapcsol6dik.
b) ha a hozz6sz6l6s s6r:t6 kifejez6seket, v6daskoddst,rdgalmazdsttartalmaz.

(3) Ha a Kdpvisel6testiile:t ahozzdsz6lSshoz ahozzitjttrul6s6t megadta, a hatlgat6s6g szlmdra
ahozzdsz6l6si jogot a pc,lgilrmester biztositj a, egyszeri 2 perc id6keretben. A hozzdsz6l6t6l
a polgSrmester megvonja a sz6t a (2) bekezd6sben foglaltak alapj6n.

h

Zfrt

iil6s

(1)

A. k6pvisel6-test{ilet az M<jtv.-ben szab6lyozott m6don 6s esetekben tart zrlrt iil6st.
illetve rendelhet el z6rt iil6st.

17$

(2) Az6rt iil6s anyagdt kizarr,laga k0vetkez6 szem6lyeknek lehet 6tadni:
- a k6pvisel6testiilet tagjainak,
- a jegyzlnek, alj egyz6nek
- apolg6rmeste:r ddnt6se szerint az el6terjesztdstfurgyalSshrameghivott szem6llmek,
- a korm6nyhivatal vezetbjdnek, tcirv6nyessdgi ellen6r6nek.

(3) A zint til6sr6l k6sziilt jegyz6kdnyvbe a k6pvisel6-testiilet

tagSa, a tfngybg|rt
kdzvetlentil 6rintett, vagy annak hivatalos megbizottja" a korm6nyhivatal vezetel 6s
tdrvdnyess6gi e11en6re, a jegyz6, az aljegyzo az tildsen tdrt6nt r6szv6tele esetdn a Hivatal
iigyint6z6je, tovhbbS r6sz:v6tele esetdn a szakerto tekinthet be.
(4) A betekint6s helye: azaljegyz6 irod6ja, ideje: munkaid6 alatt.

(5) A z6rt iil6sn'61 k6sziilt jegyz6k<inyvet az 61ta16nos szab6lyok szerint, de elkiildnitve kell
t6rolni, orizni.
Az el6terjeszt6sek
18$ (1 ) El6terjeszt6snek rnin6stil:
a) rendelet tewezet,
b) hatirr o zati j avaslat,
c) besz6molS, t6i6koztat6.

(2) El6terj eszt6s benyrijt6sara j ogosultak:
a) polg6rmester,
b) alpolg6rmester,
c) k6pvisel6k,
d) jegyzo, aljegyzo
(3) Kiz6r6lag frrisban nyqjthat6ak be az aldbbi eldterjeszt6sek:
a) a k<ilts6gvet6s rendelet 6s annak m6dosit6sa, zdrszdmadds
b) k<ilts6gvet6si koncepci,6,
c) b e sz6mo 16 az: 6nko rm fny zat gazdtlko d6s 616 I,
d) gazdasdgi program,
e) t6rsul6s l6trehoz6sa, t6r:sul6shoz csatlakoz6s vagy abb6l kil6p6s k6rd6se
f) rendelet alkot6sSra tett.javaslat .

19.$ (1) A polg6rmester a m6dosit6 inditvrlnyokat az ercdeti javaslatot megel6zve bocs6tja
szavazhsra. A Kdpvisel6'testiilet a m6dosft6 indftv6nyokr6l a felvet6si.ik sorrendj6ben ddnt. A
m6 do sit6 inditv6nyok el fo gad6s6h o z e gy szeru tribb sd gi szav azati ar 6ny sztiks 6 ge s.
(2) A m6dosit6 inditv6nyf. a szavazds megkezddse el6tt el6terjeszt6je visszavonhatja.

(3) Min6sitett tr5bbs6g sziiks6ges az Mdtv-benszabillyozottakon tul azal6bbi d<jnt6sek meshozatalilhoz:
a) hat6skdr itruhinilsdval kapcsolatos d<int6s,
b) hitelfelv6tellel kapcsolatos d6nt6s 6rt6kha6rt6l fiiggetleniil,
c) dnkorm6nyzati v agyonnal va16 rendelkez6ssel kapcsolatos d<jnt6s.

(4) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogad6s6hoz sztiksdges szavazati ardnfi,
sztinet elrendeldse ut6n a polg6rmester rijb6l szavazdsrabocs6thatja a javaslatot.

(5) Ha a Kdpvisel6-test{ilet az (4) bekezd6sben szabiiyozott eljfurdsdban rijb6l nem hoz
ddnt6st, akkor a polg6rrnester d<jnt - kiv6ve az Mdtv. 42. $-6ban meghatdrozott eseteket amennyiben a ddntdsre tdrvdnyi kdtelezetts6g teljesitdse miatt van sziiks6g. A polg6rmester a
d<intds6r6l a soron kcivetkez6 testiileti i.il6sen tiljekoztatilst ad.

20.$ A polg6rmester a tarL6cskoz6s rendj6nek fenntart6sa 6rdek6ben:
a) megadja a sz6t az el6terjesztonek, ahozzdsz6l6knak,
b) figyelmezteti azt, aki atfirgyalt t6m6t6l elt6r, vagy kifejez6sei atan!rcskoz6st s6rtik,
c) rendreutasithatj a a renclzav ar6t,
b) ism6telt rendzavarSs esiet6n 5 percre felftiggeszti a tan6cskoz6st.

21. $ (1) A K6pvisel6-tesitiilet dnkormrinyzati rendeletet alkot, valarnint normativ 6s egyedi
hatdtozatot hoz. Tdj5kozitlatds eset6n hatfuozathozatal nem tdrt6nik a K6pvisel6-testiilet a
tiljlkoztathst tudom6sul vesz

(2) Ak6pvisel6-testiileti

ddntdsek megjel6l6se:

dnkorm6nyzati rendeletek megjel6l6se: a rendelet alkot6j5nak teljes megjelol6se, a
rendelet sorsz6ma, rnelyet 6venk6nt egyt6l kezd6d6en, arab szftmmal, akihirdet6s
idejeszerint folyamatosan ndvekv6 sorrendben kell meghatdrozni, a sorszdm uthn t6rtvonal
(/)jelet kell tenni. A kihirdet6s idej6nek je16l6se: 6v 6s azt kovetlen zfu6jelben a h6nap 6s
nap. Az 6vet 6s a napot arab sz6mmal, ah6napot r6mai szfummal kell jelcilni. Az dvszdm, a
h6nap 6s a nap megjel<i16se ut6n is pontot kell tenni.
a)

b)k6pvisel6testilleti hatfn<>zatok megjekildse: 6venk6nt eg1.t6l kezdod6en al:;b szdmmal,
folyamatosan ncjvekv6 sorrendben, a sorsz6rn ut6n trirtvonal (/) jelet kell tenni. Ezt k<jveti a
hatdrozathozatal ideje, rnrllynek jel6l6se: 6v 6s azt kdvet6en zfuSjeIben a h6nap 6s nap. Az
6vet 6s a napot arab szdmmal, a h6napot r6mai sz|mmal kell jel<ilni. Az 6vszdm, a h6nap 6s
a nap megjel6l6se utdn is'pontot kell tenni.
(3) A hat6rozat<>k v6grehajt6s66rt felel6s szem6ly ahatdrozat v6grehajt6s alr,l ahat6rid6 lejfirta
vtfinbeszdmol a soron k<i'vetkez6 iil6sen a testi.iletnek.

(4) Onkormfnyzati hat6s6gi iigyben hozott hatfrozat eset6ben

A

ki)zigazgat6si hat6s6gi
eljrir6s 6s szolgriltatds 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 2004.6vi CXL. tcirv6ny rendelkez6seit kell
me gfel e 16 e n alk.almazni.
22. S (1) A rendelet-tervezetet aaljegyzo k6sziti el.

(2) Az dnkorrntnyzati rendeletet a Hivatali hirdet6t6bl6n tdrt6n6 kiftieeeszt6ssel kell
kihirdetni.

23.$ (1) Aallegyzl a l<ihirdetett dnkorm6nyzati rendeletekr6l nyilv6ntartfust vezet,
mely tartalmazza;

a

a) a sorszdmot,
b) a rendelet szhmi$.,
c) megnevez6s6t,
d) hat6lybal6p6s napj 6t,
e) m6dosit6 ren.deletek sz:hmht,
f) hat6lyon kivill helyez6s napj6t,
g) hat6lyon kiviil helyez6 rendelet szSmdt.

Az

(2)
aljegyzo az cinkorm6nyzati hat6rozatokr6l nyilv6ntart6st vezet, mely
tartalmazza:
a) ahatfirozat sizdm6t,
b) a hatdr ozat megneve zdset,
c) v6grehajtSs6rt felel6s szem6ll-t,
d) a v6grehajt6s hat6ridej6t,
e) a v6grehaj t6sr6l v al6 beszftmol6 id6pontj 6t.

Felvikigositfs k6r6se
24. S (D

Az dnkormhnyizati k6pvisel6 a k6pviselS-testiileti iildsen a polg6rmestertol, az
a jegyz6tol, aljegyz6tol a bizottshg elndk6t6l <inkorm6nyzati

alpolgdrmestertdl,

iigyekben felvil6gosit6st k6rhet.

(2) A felvil6gositds

kdr6sdnek joga az rinkormdnyzati k6pvisel6ket
tdr gy al6s6nak b e fej ezd s dt kdvet6 en i I I eti me g.

a

napirend

(3)

Amennyiben a felvihigisftffir6s hom6lyos, ellentmond6sos, vagy nem teljesen
6rthet6, abbanaz esetben a polg6rmester az iil6svezet6s kdr6ben el6k6szit6 k6rd6st intezhet
a felvil6gositdst k6r6 <lnkorm6nyzati k6pvisel6hoz. Ha az dnkorm6nyzati k6pvisefti az
el6k6szit6 k6rddsre nem v61aszo1, 6s a felvil6gositds k6r6s megvillaszol6sa igy 6rdemben
lehetetlennd v6lik, enol az: rinkorm6nyzati k6pvisel6t tfuj€koztatni kell
(4) A felvil6gosit6s k6r6sre a k6pvisel6-testtileti til6sen sz6ban, amennyiben ez -inform6ci6
hi6ny illet6leg a k6r6s cjss:zetetts6ge miatt nem lehetsdges - az til6st kcivet6en 15 napon beltil
ir6sban 6rdemi villaszt kelt adni.

A jegyz6kiinyv

25.

$ (1) A

2

Kdpvisel6-testtilet iil6s6r6l a jegyz6kcinyv
p6ld5nyban k6sziil, melyet
elektronikus fton kell a Korm6nyhivatalnak megkrildeni.Ezt kcivet6en a jegyz6k6nyv els6
plIddnydt az eloterjesztdsekkel egyiitt nemzeti szini zsin6rral 6t kell frizni 6s megkotni. A
zsin6r veget a jegyz6konyv hdtoldalfrhoz kell rrigziteni krircimkdvel, a k<jrcimkdre rd kell
tenni az onkorm6nyzatk>elyegzojet. A mrisodp6ld6nyt a me116 csatolt el6trjeszt6sekkel az
iratthrban kell elhelyezni '6s atfugyevetkcjvet6 6v mdrcius 31. napjfuigbekottetni.

(2)

Az ald[rt ds a kormdnyhivatal f,eld beterjesztett jegyzflkdnyvet a beterjesztdst
meg kell jelentetni az hnkormdnyzat honlapjdn. 1ty

(3) A jegyz6kclnyvbe val6 betekint6st az aljegyzondl lehet kezdemlnyezni.
Betekintdsre az iltfirzdtt jegyz6k<inyvet kell haszn6lni.
A j egyz6konyv a Hivatalban tigyf6lfogad6si id6ben tekinthet6 meg.

k,vetfen

(a)A jegyz6kclnyvnek E kdpvisel6testtilet ddnt6seit tartalmazni kell.
(5)A jegyz6kcinyvh<lz csatolni kell:
a) meghiv6t,
b) jelenl6ti ivet,
c) ir6sos el6terj eszt6seket
(6)

A j e gy zlkdnyveket 6venk6nt csop orto s f tv a az alj e gy z6 kezel i.

(7) Ajegyz6k0nyvet a polgrlrmester akad6lyoztatisa eset6n az iil6st vezeto szem6ly 6s a
jegyzo vagy aljegyzi5 irja al6, 6s a n6vsor szerint krivetkez6 k6pvisel6 hitelesiti.
Ameruryiben a n6vsor szerint kdvetkez5 k6pvisel6 nem vesz rdszt aztil6sen a jegyzlklnyvet
a ndvsorban soron kcivetkez6

k6pvisel6 hitelesiti.

A k6pvisel6testtilet bizottsf gai
26 .$ (1) Az Ugyrendi Bi:zotts6g 3 f6 k6pvisel6 tagb6l dll.

(2) AzUgyrendi Bizotts6g ellatja:
a) a vagyonnyilatkozatok kezel6s6t, nyilv6ntart6s6t, dokum ent6l6sifi,
b) k6pvisel6i, polg6rmestrori dsszeferhetetlens6gi k6rddsek vizsg6lat6t,
c) j avaslatot tesz a polgdrmesteri illetm6ny6re.
d) lebonyolitja a titkos szavazilsokat

(3)

A K6pviselS-testiilet egyes feladatainak ellitfusSraideiglenes bizotts6got is l6trehozhat.

A

(4)
bizottsrig hatiro:zatkepess6gdre, hatfuozat hozatalilnak m6d16ra
vonatkoz6 szab6lyok az kdnyad6k.

a

testtileti til6sre

Diint6shozatal
27.$ (1) Szavaz;ni csak szrtm6lyesen lehet, igen, nem vagy tartozkodik szavazattal.
(2) A titkos szavazhs kivdtel6vel a szavazds nvilt szavaz6ssal tdrt6nik:
a) k6zfelemeldssel vagy
b) n6v szerinti szavazdssal.

(3) N6v szerinti szavazilst kell

tartani

az

Mdtv-ben meghat6rozott esetben,

a

polg6rmester kezdem6nyez6s6re, tov6bb6 k6t k6pvisel6 kezdem6nyez6s6re.

(4) N6v szerinti szavazhs az alilbbi esetekben kezdem6nyezhet6:
a) az dnkorm finyzati tulaj don elide genft6sdr6 I vagy megterhel6s6r6l,
b) a hitelfelvdtelr6l,
c) az <inkorm ilnyzati kdtvdnykibocs6t6sr6l.

(5) Ndvszerinti szavaztsn\l a polg6rmester, a jegyzo vagy aljegyz6 abc sorrendben felolvassa
a jelenl6v6 k6pvisel6k nev6t, 6s a szavazds ezt kcivet6en tdrt6nhet meg.
szavazatok
d,sszesz6mol6sa ut6n a polg6rmester meg6llapitja a szavazls eredm6ny6t.

A

(6) Ha a szavazfs eredm6nye fel6l k6ts6g meriil fel, b6rmely k6pvisel6 vagy
vagy aljegyzo kezdem6nyezheti a szavazhs megism6tl6s6t.

a

jegyz(5

(7) A titkos szavazds lebonyolit6sfit az Ugyrendi Bizotts6g vegzi. A titkos szavaz6stk6vet6en
aBizottsdg <iss:zeszdml6\ia a szavazatokat, megilllapitja az 6rv6nyes 6s 6rv6nytelen szavazatok
szfumSt, meg6llapitja a r;zavazatok sz6ma alapjln a szavazds eredm6ny6t, 6s a szavazfusrol
jegyz6kdnyvet k6szit.

(8)
a)
b)
c)
d)
e)

bizotts frg Q) bekezd6s szerinti j egyz6kcinyve tartalmazza:
aszavazSs hely6t 6s idr:j6t (kezdet6t 6s v6g6t),
a bizotts6g jelenlev6 tagjainak nev6t 6s tiszts6g6t,
aszavazds sor6n felmenilt kdrtilm6nyeket,
az lwenyes (:s 6rv6nytelen szavazatok szdmdt,
a szavaz6s eredmdny6t,

f abizottsftg megrillapit6sait 6s a k6pvisel6testtilet 6ltalhozotthattrozatot.
(9) A szavazhsr6l k6sziilt jegyzSkonyvet a bizottsfry tagai 6s a jegyzokdnyv
alL.

vezetoje irjdk

A szavazds eredm6nyerol a bizotts6g elndke a jegyzlkdnyv ismertet6s6vel tesz

(10)

jelent6st.

28.$

A szemdnyes 6rintetts6g bejelent6s6nek elmulasztdsa

eset6n

a

K6pvisel6testiilet a

dont6s6t a szem6lyes 6rintetts6g bejelent6s6nek elmulaszt6srlr6l val6 tudom6sra jut6st k6vet6

i.il6s6n feltilvizr;g6lj
tilmaszthat.

a,

to'vf"ftbh ezzel egyidejtileg

az okozott k6r megt6rit6se irant

igdnyt

A polgfrmester
29.S (1) A polg6rmester fo6ll6sban lStja elmegbizatisht.

(2) A kdpvisel6{estiilet 6ltal a polgdrmesterre ftruhfzott feladat- 6s hat6sk6reit az SZMSZ 4.
mell6klete tartalmazza. R6szletes feladat- 6s hat5skcireit a jogszab6lyok 6s a k6pvisel6-testtilet
drint6 sei hatdr ozz6k me g.

(3)

A

(4)

A polg6rmester

polg6rmester lem,cnddsilt az alpolg6rmester, ezen tiszts6g bet<iltetlens6ge eset6n a
korban legidosebb, aziI6s vezet6sdre kijel<tlt k6pvisel6nek adja 6t.
tiszts6g6nek megszrin6se eset6n munkakdr6t az t$ polg6rmestemek,
alpolg6rmesternek, ezen tisztsdgek betciltetlens6ge eset6n a korban legid6sebb, az i1lds
vezet6s6re kijel6lt kdpvisel6nek adja x.

(5) A polg6rmester a kdpvisel6-testiilet ut6lagos tfijekoztatdsa mellett, az M6tv. 42. g-ban
meghatSrozott iigyek k.iv6tel6vel ddnthet a kdt ril6s kdz<itti id6szakban felmertil6,
halaszthatatlan, a k6pvisel6-testiilet hat6skdr6be tartoz6 cinkorm6nyzati iigyekben. Ez a
rendelkez6s csak kivdtelesen 6s csak akkor alkalmazhat6, amennyiben a ddnt6sre torv6nyi
kdtelezettsdg teljesit6se rniatt van sziiks6g 6s a rendkiviili til6s <isszehfviisa nem lehets6ges,
vagy az id6vesztes6g helyrehozhatatlank6nal jinna. A polgdrmester a meghozott d<int6sr6l, a
d<int6s meghozatal6t kcivet6en halad6ktalanul, telefonon tfijdkoztatja a K6pvisel6-testiiletet,
illetve a dcint6srol a soron kdvetkez6 testiileti iil6sen besz6mol.
(6). Szerzld6snek tekintend6 okiratot minden esetben ellen kell jegyeztetni a jegyzovel vagy

aljegyzovel

f

o

Az alpolgdrmester

A

30.$ (1)

K6pvisel6-tesrtiilet az alakul6 iil6s6n 1 fo k6pvisel6i mandatummal rendelkez6
alpolg6rmestert v6laszt, aki t6rsadalmi megbi zatfusban latja eltiszts6g6t.
(2) A k6pvisel6-testiilet u.z alpolgiirmesterre nem ruhilzhat 6t hat6skdrt.

(3) Ha az alakul6 til6sen nem lett alpolg6rmester v6lasztva, akkor a polg6rmesternek minden
soron kdvetkez6 rendes- 6s rendkiviili iil6sen az alpolgfurmester szem6ly6re javaslatot kell
tennie.

A jegyz6, aljegyzfi
31.$ (1)

A

jegyzi5 r6szletes feladat- 6s hat6sk6rct

a

jogszab6lyok 6s

a k6pvisel6-testiilet

dcint6 s ei hatdr o zz:6k me g.

(2)

A jegyzo az onkornninyzatmrikod6s6vel kapcsolatos feladatok ell6t6s6nak keretdben:
a) a polg6rmester ir6nyitlis6val 6s a Hivatal kdzremrikdd6s6vel el6k6sziti a kdpvisel6-testtilet
el6 keri.il6 el6terj eszt6seket,

b) ell6tja

az

clnkorm6nyzati k6pvisel6-testiilet szervez6si

6s iigyviteli

tev6kenys6g6vel

kapcsolatos feladatokat,

c) rendszeres tdj6koztatiu;t ad a polg6rmestemek, a k6pvisel6-testtiletnek az dnkorminyzat
munkrij 6t 6rint6 j ogszabril yokr6l,

d)

tf$5koztatja

a.

k6pvisel6-testiiletet a Hivatal munk6j6r61, azigyintezdsrol.

) A j e gyz6 rinkormdn y zati r endeletalkotiis sal kapcso lato s feladatai :
a) kezdem6nyezJreti rendelet alkot6s6t,
b) v6gzi
cinkormanyzati rendelet szal<nu el6k6szit6s6vel, kihirdet6s6vel 6s
nyilv6ntart 6sfx al kapcsolintos feladatokat.
(3

az

(4) A jegyzo egydb feladatai:
a) megszervezi aHivatal munkdj6t,
b) gondoskodik a Hivatal dolgoz6inak rendszeres tovhbbkepz6s6r6l,
c) ell6tja az ilIlarnigazgittilsi tev6kenys6g egyszeriisit6s6vel, korszenisit6s6vel kapcsolatos
feladatokat.

A

ki, aki teljes jogk<inel ellfitja a hivatal 6s a
jegyzo
k6pvisel6testi.ilet tekintetd:ben a
hat6s- 6s feladatkrir6be utalt feladatokat. Amennyiben a
(4)

k6pvisel6testiilet egy aljegyzot nevez

jegyz\ es az aljegyzo egyardnt akadfiyoztatva van feladatai ellttdsdban feladataikat

a

gazdasilgi el6ad6 l6tj a el.

(5) A jegyz\

vagy az aljegyz6 kciteles jelezni a k6pvisel6-testtiletnek, a k6pvisel6-testtilet
szerveinek 6s a polg6rmesternek, ha a ddnt6srik, mrik<id6siik jogszab6lys6rt6.

Az Onko r miny zati Hivatal

(1) A k6pvisel6ter;ttilt a hat6skdrebe tafioz6 cinkorm6nyzati iigyek el6k6szit6sdre, az
dnkormanyzati dcint6sek v6grehajt6sara, a k6pvisel6testiiletek mrikridds6vel kapcsolatos
adminisztrativ feladatok 6s a jogszabdloykban eloirt allxrigazgatdsi feladatok ellhtdshra

32.$

Erd6b6nye, Szegilong 6s Bodrogkisfalud kcizs6gek k6pvisel6testiilteilve krizcisen egys6ges hivatalt

hozletre.

ll

(2) Hivatal elnevez6se : Bodrogkisfaludi Koz6s 0nkorm6n yzati Hiv atal
A hivatal sz6khelye: 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth rit 65.
A hivatal kiren<1elts6 gei : B odro gki sfaludi Kdzd s 6nkorm6n y zati Hiv atal
Eird6b6nyei Kirendelts6ge
B odro gki sfaludi Kdz0s 0nkorm6n y zati Hiv atal
Szegilongi Kirendelts6ge

(4) A Hivatal szewezetdte 6s mrik0d6s6re vonatkoz6

szabillyokat, az ellirtand6 feladat- 6s
hatdskdreit, valamint tigyrendj6t cjn6ll6 dokumentumk6nt, a Kdpvisel6-testiiletek 6ltal
j 6v6hagyott hivatali S zerrrezeti 6 s Mrik6 d6 si S zab6lyz at tartalmazza.

Az iinkorm inyzat t{rsulSsai

33.$ (1) Bodrogkisfaluil

kcizs6g Onkormrinyzata az Miitv 13. g-ban valamint az fryazati
jogszabflyokban meghatfirozott kdtelez6 alapfeladatai kdltsdghat6konyabb ell6tds6t valamint
6s kdtelez6en nyrijtand6 lkdzszolg6ltat6si feladatainak biztositfusdt dnkormrinyzati t6rsuldsok
ftj rin is biztosithatj a.

(2) Az dnkormSnyzat rlszzudtel6vel mtikrjd6 <inkormdnyzati tdrsulilsok ds az elltaluk ell6tott
feladatok felsorol6s6t a renLdelet 3. sz. fiiggellke tartalmazza
Kiizmeghallgatis
34.$ 0) Az Mtltv-ben meghatdrozottal<ra figyelemmel kcizmeghallgat6st kell tartani minden
olyan k6rd6sben, amelyben azt aKepvisel6-testiilet indokoltnak tartja.
(2) A ktizmeghallgat6s akkor hatdrozatkepes, ha azon az dnkorm6nyzati k6pvisel6k t<jbb
mint a fele jelen van.
(3)

A

kdzmeghallgatds dsszehivdstra a k6pvisel6-testiileti iil6s risszehiv6sdra vonatkoz6
szab6lyokat kell alkalmazni azzal a kiegdszit6ssel, hogy a k<izmeghallgat6st a helyben
szokdsos m6don kell meghirdetni.

(4) A

kdpviselfitestiilet dvente kdt alkalommil jrtnius ds december hdnapokban d
kdpviselfftestiilet rendes iildsdt kdvetden 18 6rai kezdettel kdzmeghallgatdst tar g1

Zir6

35.

rendelkez6sek

'.2015. februSr 15. napj6n l6p hat6lyba.
$ (1) Ez a rendelet

(2) Hatillyat veszti: a kdipvisel6-testiilet 6s szervei Szervezeti 6s Mrikdd6si Szab6lyzatar6l
sz6l6 312003. (III.25.) rendelet, valamint azazt m6dosit6 1212006. (XII.12.) ,512008.(II.l2)
6s a 10/2010.

(X.12.) <inkorm6nyzati rendeletek.

(3) A fiiggel6kek folyamartos vezet6sdr6l az aljegyzo gondoskodik.
Szab6 Judit jegyz6 tdvoll6t6ben 6s megbiz6s6b6l

@^,rh,
polg6rmester

.J.U-l-a fl^--tUAlexa Ilona
aljegyz6

1. sz. mell6klet

A Hivatal - mint a Kdpvisel6testiilet szerve - bels6 szervezeti tagozfidisht,
munkarendj 6t, valamint az ii gyf6lfo gad6s ren dj e

A hivatal belsd szervezeti tagozriddsa
Polg6rmester

AIjegyz6

Hivatal
Munkarend:
H6tf6t6l - Cstitdrtcikig : 7.30 6rbt6l 16 ltfuig
P6nteken: 7.30 6rht6l12.30 6r6is
iigyfdfogadds:
Hetf6 6s szerda

P6ntek:

:

8 6rat6I 12 6rhig 6s 13 6r6t6l 14 6rhig
8 6r6t6l l26rdig
Atj e gy zf tigyfd tfo g a d ds i idej e :

H6tf6 6s szerda

:

8 6r6t61 12 6rhig6s 13 6r6t6l 14 6rhig

t3

2.sz6mt mell6kelt
2.

/2)

A Bodrogkisfalud kaadg Onkormrinyzata kL4feladattit ds szakmai alaptevdkenysdgdt az aldbbi
ko r miny zati funkcih ko n ldtj a eI :

011130

o n h o r m dny zat o k ds d n ko rm dny zati

011220

i tev dkeny s dge
Ad6- vdm- ds jdveddki igazgattts
Statisztikui tevd keny s dg

h iv at al o k

j o g alkotf

ds dlt al dn o s

ig az:g atds

0r3210
013320
0133s0
013360
016010
016020
032020
041231
041232
041233

041237
045160
045230
047410
049010
0s1020

Kd ztemet6-fenntartds ds -m{Ikii dtetds
d n k o r m dny zati v agy o nn al v al6 g azddlk o d tiss al kap c s o I at o s
fe I a d ato
Mds' s ze rv r ds zd r e v dg zett p d n z iigy i- g a zd d lk o d tfs i, iize me rt e t ds i, e gt 6 b

Az

szolgdltatdsok
iil ds i, 6 n k o rmdny zati I s e ur 6p ai p ar lame nti
kdpvis elfvdlaszttis okhoz kap cs olddd tevdkenys dgek
0 r s z:rig o s ds h e ly i n 6p s zav azd s s al k ap c s o I at o s t ev d ke ny s dg e k
7' [iz-, ds k at as ztrdfav ddel mi t ev dk e ny s 69
Rbv id iddtartamfi kd4fo glalkoztatds
Start- munka progrum - Tdli kii4,foglalkoztatds
Ho s,s zab b idfftartamil kd4fo g lalkoztatds
Ki) 4fo glalko ztatds i mintap r o g r am
Kdzwtak, hidak, alagutak iizemeltetdse fenntartds a
K9nry- 6s rdvkiizlekedds
Ar- ds belv[zvddelemmel iisszffiggf tevdkenys dgek
Mtiskova nem sorolt gazdasdgi iigyek
N e m v es zd ly e s (t e I ep ii I ds i) h ull add k d s s ze t ev 6in e k v d I o g at tisa,
O r s zdg gt

elkiiltin[tett
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091140
096015
104037
106010
106020
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b e g;v {ijtds e, s aillftds a, dtrakds a
Nem veszdlyes hulladdk kezeldse, drtulmatlan[tdsu
T e I ep iild sfej I e s zt ds i p r oj e kt e k 6s t d m o g at ds o k
Kt)zvildgftds
Zdldteriilet-kezelds
Vdro s- kd u dg g azd dlko ddsi e gt d b s zo lg tiltatds o k
H dziorv o s i al ap e lldtds
Udiilili szdllds h ely szolgdltatds ds 4tkeztetds
Kb zm ilv e I 6d ds - k 6 zd s s dg i ds t d rs a d almi r ds zv d t e I fej les zt ds e
6vo dai neveltfs, elldtds i{ikodtetdti feladatai
Gyermekdtkeztetds kiizneveldsi intdzmdnyben
Intd:emdny en kfv iili gy erme kdtkezdds
Lakdingatlan s zo cidlis cdlrt b drb eudds a, iizemeltetds e
Lakdsfenntartds s al, lakhattis s al dsszefiiggf elldtds o k
S zo c: ittlis d t k e zt e t ds

nko rm iny zat vrillalhozrisi tev6kenys6 get
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szdmf mell6kelt

gkisfalud Kiizs 69 Onkormf ny zata 6ltal ell6tand6 felad

A szakmai alaptev6kenys6get

szab{./ry oz6 j

o

ato

k

gszabflyok megi eliil6se:

- A helyi kdztigyek, vallamint a helyben biztosithat6 kcizfeladatok kdr6ben elldtand6 helvi

dnkorm6nyzati feladatok kiildndsen:
telepi.il6sfejleszt6s, telepiil6srendez6s;
telepiil6siizemeltet6s (kdztemetok kialakitSsa 6s fenntart6s a, ak6zvil6git6sr6l val6
gondoskodSs, k6m6nysrepr6-ipari szolg6ltat6s biztosit6sa, a helyi kdzutak 6s tartoz6kainak
kialakit5sa ds fenntart6sa, kdzparkok 6s egy6b kdzteriiletek kialakitdsa 6s
fenntart5sa, g6pj Srmiivek parkol6sSnak bidositasa);
a kcizteriiletek, valamint az <inkormfinyzattulajdon6ban 6116 kdzint6zmdny elnevezdse;
eg6szs6gtigyi alapell6t 6s, az eg6szs6ges 6letm6d segit6sdt c6lz6 szolg|ltat6sok;
komyezet-eg6szsdgiigy (ktizisztas6g, telepiil6si kdrnyezet isrtasilginakbiztositdsa, rovar6s r6gcs6l6irtds);

.
'

'
'
'
.
'

6vodai ell6tSs;
kultur6lis szolg6ltrilds, kiildndsen

a nyilv6nos kdnyvt6ri ell6tas biztosit6sa; frlmszinh1z,
el6ad6-mriv6szeti szenrezetthmogat6sa, a kultur6lis 0rdks6g helyi v6delme; a helyi
kozmrivelod6si tevdkerrys6g t6mogat6sa,
szoci6lis, gyermel,j6l6ti szolgSltatdsok 6s ell6t6sok;
lak6s- ds helyisdggazd6lkod6s;
a tertilet6n hajldktalannhv6lt szemdlyek elli$6sdnak6s rehabilit6ci6j6nak, valamint a
haj ldktalann 6 v 6l6s megel6z6s6nek biztosit6sa;
helyi kdrnyezet- 6s term6szetvddelem, vizgazdillkodhs, vizkhrelh{ritSs;
honv6delem, polg6ri v6de1em, katasztr6fav6delem, helyi kozfoglalkoztat6s;
helyi ad6val, gaz"dasilgszervez6ssel 6s aturizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermel6k, 6stermel6k szamhra - jogszabdlyban meghathrozottterm6keik - 6rt6kesit6si
lehet6s6geinek biztositasa, ide6rtve a hdtv6gi 6rusitds lehet6s6g6t is;
sport, i{fs6gi iigyek;
nemzetis6gi iiryerk;
kdzremrikdd6s a telepiilds kdzbiztons6 gfunakbiztosit6s6ban;
helyi kdzdss6gi l.rdzleked6s biztositdsa;
hullad6kgazd6lk>d6s;
t6vh6szolgilltathst;
vizikdzm.d-szolg|ltaths, amennyiben avizik6zmii-szolg6ltat6sr6l sz6l6 torvdny
rendelkez6sei szerint a helyi onkorm6nyzat ellStSs6rt felel6snek min6siil.
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Torv6ny a helyi koztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kcjzfeladatok kdrdben ell5tand6 m5s helvi
dnkorm6nyzati feladatot is nneg6llapithat.

A helyi 1nkormhnyzat feladat- 6s hat6skcjreinek ell6t6sa sor6n - trirv6nyben meghathrozott m6don 6s
m6rt6kben - biztositja a kdzfoglalkoztat6si jogviszonyban l6v6 szem6ly feladatell6t6sba tort6n6
bevonSs6t.

Az Onkormfnyzat iink6nt vdtlalt feladata a komp szolgiltatds ls

iizemeltet6s valamint
mindaz, amit a K6pviseld-testiilet 6vente a kiilts6gvet6si rendelet6ben meghatdroz.
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4. szfimfi mell6klet 6;

K6pviseld-testiilet 6ltal fitruhinott tinko rminyzati feladathatdskiiriik:

6s

A p o lg drmes t e te dt r uh dzo tt i) n ko r m dny zati fe ladat- 6s h at ds kd r 6 k :
a.) telepiildsi tdmogatdsok ezen beliil a
aa) lakhatdsi tdmo gatdso k illetdleg
ab) gy 6 gy s ze rt dmo g at ds o k me g dll apft d s a ir dnti k d r e lme k e I b ir til tisa
b.) rendkiviili telepiildsi tdmogatdsok ezen betiil a
ba) eseti tdmogatds
bb) krizistdmogatds
bc) temetdsi tdmogatds irdnti ktirelmek elbirtildsu
c.) kdztemetds elrendeldse
d.) s zo cidlis dtkeztetdsre val6 j o g o s ults ttg me gdllapitds a
e.) Jilmforgatdsi cdhi ds egtdb kijzteriilet haszndlati engeddly irdnti kdrelem elbirtildsa

t6

1. szfmrfi

fiiggel6k 6;

A k6pvisel6-testiilet n6vsora :
1) Ad6m L5szl6 polg6rmer;ter

2) Balogh S6ndor k6pvisel,6
3) Kdpes Ferdindnd kdpviself
4) Kov6cs L6szl6 k6pvisel5
5) Majoros P6ter k6pviselti

2. szfmf fiiggel6k 6;

A bizottsr[gi tagok n6vsora
Ugyrendi Bizottsig:
1) Majoros Pdter k6pviselS, elndk

2) Kdpes Ferdindnd kdpviself
3) Kov6cs Lhszl1 k6pvisel6
3. sz6mrl ftigget6k

Az iinkorminyzat r6szv6vel6vel miikiidd iinkorminyzati tfrsulisok 6s az illtalakelldtott
felatatok felsorol6sa
T o knj
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6hi

Kis t dr s d gi T dr sul ds

- csal6dsegit6s
- huzisegits6gnyfjt6s
hizi segitsdgnyrij t5s
gyermekj 6l6ti szolgilItatiis

- j elz6rends zercs

-

eg6szs6gtgyi feladatok -- kozponti orvosi iigyelet

Er d 6 b 6 ny e i 6v o dai Int d z md nyfe nnt ar t 6 Tdr s ul d s

- 6vodai

e116t6s

Ab ailj -Zempl dni Szil dr

dhulladdk Gazddlko ddsi onkormdnyzati Tdr sul ds

- hullad6kgazddlkodds
(I)Bevezette a 3/2016.

(lil.1.) onkormdnyzati rendelet. Hatdlyos: 2016. mdrcius 2.napjdtdt

(2)Bevezette a 13/2016.(X.25.) onkormdnyzatirendelet. Hatdlyos: 2016. okt1ber 25.napjdt6ltril
(3)Bevezette a 14/2016. (X1'.1.) 1nkormdnyzati rendelet. Hatdlyos: 2016. december 2. napjdt6l
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