
Rém kiizségi onkorm ányzat képvisel -testíiletének
1l20l5. (I. 21) iinkorm ányzatirendelete a

Rém kiizségi Önkorm ányzatképvisel -testíilete és szervei
Szervezeti és Míík dési Szabályzatár l

Rém Kcizségi ÖntormányzatKépvisel -testtilete azAlaptcirvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskcirben, az Alaptcirvény 3j. cikk (1) be[e zdés d) pont_jában meghatározott feladatk rben eljárvaa kcivetk 

"r|k"trendeli 
el:

I. Fejezet
Az iinkormánYzat jelképei, íinnepei, testvérvárosi kapcsol atai

1.

(l) Az cinkormányzatjelképei: a címer és a zászl .

(2) 
^ 

kozség címere: A címer fels részénpiros mez ben (obb oldal) arany kereszt láthat ,melY a kcizség lakóinak vallási hovatart ozását jetképezi. A címer fels6 részén z ld,mez ben(bal oldal) t átk tott arany b zakalász láthatO, meiy szimboli zátja a kcizség mezógazdaságijellegét, A címer alsó részénzóld,mezóben(obb otaát; arany szaryas láthat ,mely a kcizségetkcirrilcilel erd k gazdag vadállományátjelentik. A címer aisó részén piros mezóben(bal ol_dal) arany faláthatÓ, jellemz en arán7rtalanul nagy levelekkel, mely a icizseget kcirtilcilel er_d ségetjelenti.
(3) A kcizség zászlqa: A telepilés zászl jaátl téglalap alakri, 2:l méretarányuálló formátu_mri 100 x 200 cm-es fehér zászl selyem, alul aran}rojt díszítéssel. Az cinko Áányzatcímere azászlo|aP fels 2l3 alján- színes megjelenítéssel, minOtet oldalon szitanyomással _ foglal he_lYet, melY felett a kcizség neve pergamen színtí diszszalagban feketével jelenik meg. A zászl _
lap fels bujtatójábanfamerevítés és arany sodrott zsinói van.
(4) A kéPvisel -testtilet az ónkormányzat jelképeinek hasznáIatáról ktiltin rendeletet alkot.

2.

(1) A Polgármester gondoskodik arc l, hogy a k<izség polgárai a nemzeti tinnepeket méltómódon megtinnepelhessék. Ezen tinnepek a kovetk ez k ^

a) Nemzeti tinnep március 15.
b) Szent István rinnepe augusztus 20.
c) Kóztársaság napja október 23.

(2) Az tinnePek Programj át,levezetésének rendjét a polgármester áttalcisszehívott és vezetetteI készít munkacsoport határozza meg.

3.

(1) Rém kcizség egYiittmiÍkc'dési megállapodás alapjánpartnerkapcsolatot tart fenn a SzerbiaKÓztársaságban találhat Doroszló (Doroslovo)^,- a Románi áian tatálhat Gyimesbiikk(GhimefFdget) és baráti teleptilési kapcsolatot a Szlovák Kóztársaságban találhat Naszva,d
(N e sv a dy) teleptilé sével.
(2) 

^ 
kapcsolat ápolása a polgármester feladatk<irébe tartozik.



II. Fejezet
Az ii nko rmányzat m e gnevezés e, miíkii dés i teriilete

4.

(1) Az nkormányzat hivatalos megnevezése: Rém Kcizség Önkormányzata (a továbbiakban:
cinkormányzat).
(2) Az cinkormányzat székhelye: 6446 Rém, Május utca 17.

(3) Az onkormányzat mtikcidési tenilete: Rém kozség kózigazgatási tertilete.
() Az onkormányzaí hivatala: Borotai Kcizcis Önkormányzati Hivatal. (6445 Borota, Szent
István utca 43.)
(5) A Borotai Ktizos Önkormányzati Hivatal kirendeltségei:

a) Borotai K z s Önkorm ányzati Hivatal Kéleshalmi Kirendeltség e (6444 Kéleshalom, F
utca2.),
b) Borotai Kozos Önkormányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége (6446 Rém, Május 1.

utca 17 .)

III. Fejezet
A képvisel -testíilet mííkiidése

5.

(1) Rém K zség Önkormányzata Képvisel -testrilete (a továbbiakban képvisel -testiilet) tag-
jainak száma a polgármesterrel egyiitt: 7 f .

(2) 
^ 

képvisel -testi.ilet alakuló, rendes, rendkívtili és iinnepi iilést tart.
(3) A képvisel -testtilet évente legalább hat alkalommal tart tilésí. Az iilést - eltér rendelke-
zéshiányéhan- a hónap utolsó szerdájára kell cisszehívni. A képvisel -testtilet - eltér dcintés
hiányában - tanácskozásait a Borotai Kozos Önkorm ányzat Hivatal Rémi Kirendeltsége ta-
nácskozótermében tartj a.

(4) A képvisel -testtilet - rendkíviili ok kivételével - augusztus hónapban nyári iiléssziinetet
taft.

1. Alakuló iilés
6.

Az alakuló tilés napirendje a Magyarország helyi cinkormányzatair 1 szóló 201L évi
CLXXXIX. tcirvényben (a továbbiakban: M tv.) meghatározott k telez napirendi pontokon
tti az alábbi napirendi pontokattartalmazza:

a) a v álas ztás i bizottság táj éko ztat j a a v álasztás o k e re dmén y ér ól;
b) a polgármester programismertet je;
c) egyebek.

2. Rendkívíili iilés
7.

(1) A képvisel -testi.ilet rendkívi,ili iilése kiilcinosen indokolt esetben a munkatervt l eltér
id pontra telefonon és e-mailben is osszehívható. Kiil nosen indokolt a képvisel _testtilet

<isszehívása, ha d ntése más id pontban nem pótolható.
(2) A polgármester az ugy stirg sségére tekintettel miel bb, de legkés bb az indítvány el ter-
jesztésétó| számított 15 napon beliili id pontra koteles a képvisel -testiilet tilését cisszehívni.
(3) Rendkívtili iilés esetén apolgármester határozza meg a kiilcin meghívottak kcirét.



3. Ünnepi íités
8.

A képvisel -testi,ilet évente legalább egy alkalommal tinnepi iilést tart.

4. A képvisel -testíileti íilés iisszehívása
9.

A polgármester akadályoztatása esetén a Képvisel -testiilet íilését - sorrendben - a k ,vetkezó
személyek jogosultak osszehívni és az tilést levezetni:

(a) az alpolgármester,
(b) a Pénziigyi Bizottság elnoke,
(c) a korelncik.

10.

(1) A képvisel -testtilet iilésének sszehívása papír alapri meghívó kiktildésével tcirténik. A
meghívót a polgármester írja alá.
(2) 

^ 
meghívó és mellékletei, valamint a bizottsági rilés haíétrozatai - a képvisel k és más

személyek, szervek Észére, azok írásbeli nyilatkozata alapján - elektronikus riton is meg-
kiildhet k.
(3 ) A me ghívó nak tartalmaznia kell :

a) az tilés helyét és id pontját,
b) a napirendi javaslatot,
c) az el terjesztések témafelel seinek nevét,
d) meghatározott esetekben a napirend zárt tilés keretében tcirtén targyalását.

(4) A munkaterv szerinti rendes i,ilésre sz I meghívót rigy kell kikrildeni, hogy azt az érde-
keltek az tilés el tt legalább t nappal el bb megkapják.
(5) Az iilések id pontját,he|yét és napirendjét a Borotai Kcizcis ÖnkormányzatiHivatal Rémi
Kirendeltségének hirdet tábláján, valamint a kcinyvtárban k zzé kell tenni.

11.

(1) A képvisel -testtilet munkaterv szerinti nyilvános iilésére - mellékelve a napirendterveze-
tét - á|landó jelleggel meg kell hívni:

a) a képvisel -testtilet tagait,
b) a jegyz t,

c) Bács-Kiskun Megye 6. számu egyéni váIaszt kenilet országgytilési képvisel ójét,
d) a kcirzeti megbízottat,
e) az nkormányzat miikcidési tertiletén lev oktatási-nevelési intézmények vezet it,
f) a, el terjesztések témafelel seit.

(2) 
^ 

képvisel -testtilet nyilvános tilésére eseti jelleggel kell meghívni azon személyeket, akik
jelenlétét a polgármester valamely napirend tárgyalásánál indokoltnaktartla.

l2.



(1) A meghívóhoz mellékelni kell az sszes el terjesztést - a (3)-(4)bekezdésben foglalt ki-
vétellel - a 11. (1) bekezdés a), b), pontjaiban megjel lt személyek részére.
(2) A l1. (1) bekezdés d) pontjában foglalt ktils s bizottsági tagoknak a meghívóhoz mellé-
kelni kell az cisszes nyílt tilési el terjesztést, kiegészítve az érintett bizottság általtárgyaland
zárt ilési anyagokkal.
(3) A meghívóhoz csak a tevékenységet érint el terjesztést kell mellékelni alt. (2) bekez-
désben megjelcilt személyek részére.
(4) Zárt tilési, illetve a képvisel -testiileti iilésen ilyenné nyilvánítbat el terjesztéseket teljes
kcirtíen csak azárttilésen állandó jelleggelrésztvev k szétmárakell megktildeni.
(5) A zártilésen eseti jelleggel résztvevó (az érintett, a szakért ) személy részére csak az ót
érint el terjesztést kell megktildeni.
(6) A meghívóhoz az (1)-(5) bekezdések szerint mellékelt el terjesztések 4 oldalnál nagyobb
terjedelmti mellékleteit csak elektronikusan kell megktildeni az érintetteknek. Abban az eset-
ben, ha az érintett kéri, a jegyzó ritján a Borotai Kcjzcis Önkormányzati Hivatal Rémi Kiren-
deltsége nyomtatott formában is kiadja a kért mellékletet.

5. Munkaterv
13.

A képvisel -testi.ilet mrik désének operativ a|apja a gazdasági program és a munkaterv. A
képvisel -testtilet gazdasági programjár l a 69. rendelkezik.

14.

(1) A képvisel -testtilet éves munkatervének tewezetét a polgármester irányítása szerirrt a
jegyzó ál|ítja cissze, és azt a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képvisel -testiilet elé.
(2) 

^ 
polgármester a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér:

a) a képvisel -testiilet tagjaitól,
b) abizottságától,
c) ajegyzótóI,
d) az cinkormányzat mrikcidési tertiletén lev oktatási-nevelési tntézménvek vezet it,

(3) A munkaterv tartalmazza:
a) az iilések tervezett id pontj át, a hónap és nap megjel lésével,
b) az tilések várható napirendjét,
c) a napirendi pontok készítésében résztvev szerveket, személyeket, megnevezve a napi-

rendi pontok el terjesztóit,
d) meghatározza azokat atémákat, amelyek el készítésénél kcizmeghallgatást tart,
e) meghatározza azokat atémákat, amelyeket valamely bizottság véleményez,
f) az el terjesztés elkészítésének határidejét.

(4) A munkatervi javaslat testrileti jóváhagyásra való el terjesztésekor tájékoztatást kell adni a
munkatew tervezetébe fel nem vett javaslatokról is.
(5) A munkatervet a tárgyévet megel zó év december hó, legkés bb atárgyév január hó végé-
ig állapítja meg a képvisel -testtilet.
(6) A munkatervet meg kell ktildeni, illetve meg kell jelentetni:

a) a képvisel -testiilet tagiainak,
b) a telepiilési országgyiilési képvisel nek,
c) a képvisel -testiileti iilés állandó meghívottjainak;



d) a munkatervben érintett el terjeszt knek,
e) el kell helyezni Rém kozség honlapján, valamint a ktinyvtérban.

6. EI terjesztés
15.

(1) El terjesztésnek min stil a jelen rendelet 16. -ában meg|el<ilt személyek és szervek által
el zetesen javasolt rendelet- és határozat-tervezet,beszámoló és tájékoztat .

(2) 
^ 

testtileti tilésre az elótetjesztést írásban, kivételesen szóban lehet benyrijtani. A szóbeli
el terjesztéskor a határozati javaslatot írásban kell beterjeszteni. Halaszthatatlan esetben a
polgármester engedélyezheti az írásba foglalt el terjesztések és határozatijavaslatok tilésen
való kiosztását.
(3) K<itelezó írásos el terjesztést készítení azMótv.42. -ban meghatározott, át nem ruházha-
tó képvisel -testtileti hatáskorcik tárgyában, továbbá:

a) a munkaprogram, a k ltségvetés meghatározásár |. végrehajtásár l sz l beszámoló
iigyében,

b) cinkorm ány zati vál l alko zással kapc so l ato s iigye kben,
c) a Polgári T rvénykcinyvb l ered jogtigyletekkel kapcsolatos tigyekben,
d) a hossztltávil fenrftartási kcitelezettséget igényl pályázatok esetében,
e) onként vállalt feladat ellátásétra vonatkozó dcintéseknél,

I minden olyan tigynél, amelyet a képvisel -testtilet megh atátoz.
@) Az iilés menete kozben az elfogadott napirendeken feliil rijabb napirendi pont nem ter-
jeszthet el .

16.

A képvisel -testtilet elé el terjesztésijoggal rendelkezik:
a) a polgármester,
b) ajegyzó,
c) a képvisel -testrilet bizottsága,
d) a telepiilési képvisel ,
e) az onkormányzat miikodési tertiletén lev oktatási-nevelési intézmények vezet i, az in-
tézmény tevékenységér l szóló beszámoló esetében,
f) a polgármester á|tal felkért más személy.

17.

A jegYzó számérabiztosítani kell az el terjesztés elózetes véleményezését azzal, hogy az e
rendelet szerint meghatározotthatáridóben részére azmegkiildésre kertil.

18.

(l) Az el terjesztések formai és tartalmi k vetelményei:
a) atárgv pontos meghatározása,
b) a, el készítésben kcizremtikcid témafelel s neve és beosztása,
c) az el terjesztést véleményezó bizottság megnevezése,
d) atárgyalás módja,



e) a dontéshozatal módja,
f) annak megjel lése, hogy a képvisel -testiilet, vagy szerve hozott-e korábban az elóter-
jesztés tárgykcirével kapcsolatban határozatot, és ha igen, milyen eredménnyel tortént meg
annak végrehaj tása,
g) ahozandó dcintés indokainak felsorolása,
h) az el készítésben résztvev k megnevezése, véleménye,
i) vonatkozó j ogs zabáIy ok ismertetése,
j) dcintési alternatívákteljes k ni ismertetése,

k) egyértelmrien megfoga|mazott határozati javaslat vagy javaslatok, pontosan bemutatva
annak k<iltségkihatásait és forrását,

I) az el terjesztés esetleges kockázatai, kikiiszobcilésének, mérséklésének módja,
m) sztikség esetén a végrehajtásbankózremtikcid felel s/cik és végrehajtási határid megje-

lolése.
(2) Az el terjesztések eredeti példányát a testi.ileti rilést mege| z en, a munkatervben megha-
tározott határidóig az el terjesztésért felel s koteles a jegyz nek leadni. Ezt k vet en csak a
polgármester kiilon engedélye alapján keríilhet be el terjesztés a testiileti iilés anyagába.

19.

(l) Az el terjesztések csak az illetékes bizottság véleményezésével kertilhetnek a képvisel -
testtilet elé, kivéve a siirg sségi indítványl.En 1 a képvisel -testtilet a napirend elfogadása-
kor egyszeru szót bbséggel hatétroz.
(2) Tájékoztat , yagy tájékoztatásra irányuló eloterjesztés esetén nem kell határozatijavasla-
tot készíteni.
(3) A munkatervben az e|t5terjesztésre kcitelezett az tilés el tt legalább 5 nappal el bb koteles
bejelenteni a jegyzónek, ha az el terjesztést valamilyen okból nem tudta elkészíteni. A beje-
lentés tárgyában a jegyz javaslatára a polgármester dcint egy másik tilés napirendjére tcirtén
felvételr l.
(4) A zártilésre tewezett el terjesztéseket mindig elkiilonítetten - az adatvédelmi szempont-
ok figyelembevételével - kell kezelni.
(5) A képvisel -testtilet tiléseinek el készítésével kapcsolatos szervezési és technikai felada-
tokat a jegyzó irányitásával a Borotai Kozos Önkormányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége tátja
el.

20.

(1) Polgármester, alpolgármester, bizottság, képvisel és a jegyzójavasolhatják a képvisel -
testtiletnek valamely el terjesztés stirg s tárgya\ását, mely az tilés meghívój ában nem szere_
pel. A síirg sségi javaslatot indokolással kell el terjeszteni.
(2) Az indítványt a képvisel -testtilet tilését megelóz nap 16 &áig kell a polgármesterhez
beny jtani.
(3) Síirg sségi javaslat kérdésében a képvisel -testtilet a napirend elfogadásakor egyszeru
szótobbséggel határoz. Elfogadása esetén az indítványt napirendre ttlzi.

7. A képvisel -testiilet iilése
21.



(1) A képvisel -testrileti iilés id pontjár l, helyér l, napirendjér 1 a lakosságot a meghívónak
a hivatali hirdet táblán, a kcinyvtárban való kózzétételével tájékoztatni kell.
(2) 

^ 
képvisel -testi,ilet zátrt iilést tart az M tv. 46. (2) bekezdésében megbatározottak sze-

rint.

8. A képvisel -testiilet tanácskozási rendje, szavazás
22.

(1) A polgármester a képvisel -testíileti iilés vezetése során
a) megállapítja, hogy a képvisel -testiilet íilésének osszehívása az SZMSZ-ben foglaltak
szerint tortént,
b) me gál l ap ítj a az iil é s határ o zatképe s s é gét.

(2) A polgármester javaslatot tesz egy fo jegyz kcinyv-hitelesít képvisel személyére, vaLa-
mint el terjeszti a napirenditervezetet, amelyekr 1a képvisel -testiilet egyszerti tobbséggel,
vita nélkilhatároz.
(3) A képvisel -testtilet a polgármester el terjesztése alapján dcint:

a) a lej árt határi d ej u határ o zatok vé grehaj tás áró 1 s zó l ó j e l enté s,

b) a polgármesterre átrubázotthatáskorok gyakorlása során hozott dcintésekr l szóló beszá-
moló elfogadásáról.
(4) A polgármester tájékoztatja a képvisel -testtiletet az el zó képvisel -testtileti íilés óta el-
telt id szakban végzett munkáról.
(5) Az átruházott hatáskcir k további gyakorlóinak el terjesztése alapján d nt a képvisel -
testiilet az ehatáskorcikben hozott dontésekr l szóló beszámolók elfogadásáról.

23.

(1) A polgármester az egyes el terjesztések felett ktil<in-kiilon vitát nyit, és javasolhatja napi-
rendi Pontok osszevonttárgyalását. Az eI terjeszt hoz aképvisel _testíilet taga|tanácskozá-
si joggal meghívottak kérdésíintézhetnek, amelyre a vita el tt választkell adni.
(2) Az Írásbeli el terjesztést az elóterjesztó sz ban, yagy írásban kiegészítheti, ha az el ter-
jesztés leadása és a képvisel -testíileti tilés koz tti id szakbanbekcivetkezettváltozások miatt
ahatározat, vagy rendelettervezet kiegészítésének van helye, ha ahatározat vagy rendeletter_
vezet nem rendelkezett olyan kérdésr l, amelyr l a rendelkezés jogszabály, cinkormányzati
dcintés értelmében k telez .

(3) Az Írásbeli el terjesztést az el terjesztó sz ban, vagy írásban kijavíthatj a,hahibás névírás,
szám, vagY számítási hiba, vagy más hasonló elírás t rtént az eI telesztett határozatban, vagy
rendelettervezetben.
(! Az cinkormányzatí tcirvényb en biztosított j ogkcirében elj árv a a jegyz kciteles a képvisel _

testiiletet tájékoztatni, amennyiben az el terjesztés nem a jelen rendeletben foglaltak szerint
kertilt el készítésre, illet leg hta az el terjesztéssel kapcsolatban tcirvényességi észrevétele
van.

24.



(1) A képvisel -testiilet tanácskozási rendje:
a) a vita megkezdése el tt a bizottsági elncik abizottság állásfoglalását ismertetni jogosul-
tak,
b) a polgármester határozza meg ahozzászólások sorrendjét,
c) a vitában ahozzászólás legfeljebb ot perc id tartamri lehet,
d) ugyanazon napirendi pont keretében a képvisel legfeljebb kétszer szólhat; a második
bozzász lás a két percet nem haladhatja meg,
e) a c)-d) pontban foglalt szabályoktól a polgármester indokolt esetben eltérhet,

D a, el készítésben résztvev bizottság elnoke, az el terjeszti| ahatározathozata| el tt bár-
mikor hozzász lhatnak,
g) az el terjesztó a határozathozatal el tt a beérkezett m dosító indítványokról véleményt
mond,
h) a vita során a napirend el terj esztóje válaszol ahozzász lásol<ra,
i) a tárgyalt napirendi pontot érint tigyrendi kérdésben bármelyik képvisel bármikor szót
kérhet,
j) azt a felszólal t, aki eltér atárgyt 1, a polgármester felszólíthatla, hogy térjen atárgyra.
Kétszeri eredménytelen felszólítás után a felszólalótól megvonhatja a sz t. Ha megvonták,
ugyanazon az tilésen ugyanabban az iigyben nem szólalhat fel jra,
k) lakossági érdekl d k részére a polgármester biztosíthathozzászólási lehet séget.

(2) Ügyrendi kérdés:
a) napirendi pont tfugyalásának elhalasztására, elnapolására vonatko z javaslat,
b) javasl at ahozzászólók listájának lezárására,
c) a vita lezárására vonatkoz javaslat,
d) szavazás módjára vonatkoz javaslat,
e ) nap i r e ndi p o nt bizotísági tár gy alá sra utalásár a v o natko z j av aslat,
f) speciális tigyrendi kérdés, ha valaki sztinetet kér.

(3) Az tigyrendi javaslatot csak a tárgyhoz kcit tt részletes - a jegyz konyvben rogzítend -
indokolással lehet tenni, amelyr l a képvisel -testtilet vita nélki.il, egyszerutcibbséggel dont.

25.

(1) A képvisel -testtilet i,ilésein a tanácskozásijoggal meghívottak felsz \a|hatnak. A felszóla-
lás id tartamát a polgármester korlátozhatja.
(2) 

^ 
hozzász lásokat kovet en a polgármester a vitát lezárja, osszefoglalja a vita lényegét,

kitér az elóterjesztést l eltér véleményekre, ahatározatí javaslatot érint módosításra, intéz-
kedik a tanácskozás során elhangzott egyéb javaslatok, észrevételek megválaszolásáról.
(3) A vita|ezárása után - legfeljebb <it percben - személyes megjegyzéssel élhet az aképvise_
l , aki a neki sz l , sérelmesnek vélt meg|egyzést kívánjaelharítani, vagy ahozzász lásával
kapcsolatban felmenilt félreértéseket eloszlatni. A képvisel megjegyzésének általa kért ré-
szét sz szerint kell a jegyzók<inyvben rógzíteni. A személyes megiegyzés lehet ségével ana-
pirend tárgyalásánál csak egy alkalommal élhet.

26.

(l) Az el terjesztést a napirend el terjeszt je a szavazást megelózóenbármikor visszavonhat-
ja.



(2) A polgármester vagy bármelyik képvisel javasolhatja az adott napirendi pont vitájának
lezérásáig a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. En l a képvisel -testiilet vita nélktil,
egyszerti szótcibbséggel dont.
(3) Azokat az el terjesztéseket, amelyektárgyalását a képvisel -testtilet elnapolta, a kcivetke-
z iilés napirendjének elejére kell felvenni, kivéve, ha az elnapolásról hozotthatétrozaíáhan a
képvisel -testiilet másként dontcitt.

(4) Szavazás el tt a polgármester, vagy bármelyik képvisel tárgyalási szrinetet (maximum 30
perc) javasolhat, ajavaslatr I aképvisel -testtilet vita nélktil, egyszerti szótcibbséggel d nt.

(5) A vita lezátását kovetóen, a szavazás elrendelését l annak befejezéséig sem érdemi, sem

tigyrendihozzász lásnaknincs helye, kivéve a személyes érintettség bejelentését.

(6) A jegyz nek minden szayazás el tt szót kell adni, ha bármely javaslat tcirvényességét ille-
t en észtevételt kíván tenni.

9. Napirend el tti felszólalás
27.

(1) Munkaterv szerinti képvisel -testtileti tilésen napirend el tt bármelyik képvisel egy alka-
lommal 3 perc id tartamban felszólalhat. Napirend el tt felszólalni kózérdek tigyben, a kép-
visel -testtilet munkáját, yagy a képvisel ket érint általános jelent ségri kérdésekben lehet,
kivéve az otyan tigyeket, amelyek az adott i.ilésen napirendként szerepelnek, illet leg kérdés-
ként, interpellációként,yagy javaslatként terjeszthet k el .

(2) A polgármester a napirendi pontok tárgyalása el tt sz t ad a napirend el tti felszólalásra
jelentkezóképvisel nek, feltéve, hogy a napirend el tti felszólalási szándékát a képviseló az
legkés bb az tilés megkezdésekor a polgármesternek vagy a jegyzónek - atárgy meg|elcilésé-
vel - jelzi.
(3) A napirend el tti felszólalásra maximum 3 perc id tartamban a polgármester, illetóleg az
á|tala kij elcilt személy válaszolhat.
(4) A napirend el tti felszólalás határozati javaslatot nem tartalmazhat, arc l a képvisel -
testrilet határozatot nem hoz.

28.

(1) A nyilvános tiléseken megjelen vá|aszt polgárok a részi,ikre kijel<ilt helyen foglalhatnak
helyet.
(2) Rendzavarás esetén a polgármester rendre utasítja arendzavaró magatartást tan sító jelen-
lév t.
(3) Ismételt rendzavarás esetén az érintettet a terem elhagyásátasz |ítja fel.
(4) A polgármester az tilésen megjelent állampolgároknak, napirenden szerepl iigyben, hoz-
zász |ási lehet séget adhat, ha az állampolgár a felszólalás r vid tartalmának ismertetése mel-
lett a polgármesternek az tilés megkezdéséig, vagy annak szi.inetében jelezte.

10. Határozathozatal
29.

Határozatképtelenség esetén a képvisel -testtiletet |Igyanazon napirend megtargyalására a tes-
tiileti rilés id pontját kcivet 8 napon beliil ismét ossze kell hívni. A hatátrozatképtelenség
okából elmaradt képvisel -testtileti tilés 8 napon beliil más napirenddel is sszehívható.



30.

(1) A képvisel -testtilettagai,,igen"-nel vagy,,nem"-meI szavazhatnak, vagy hrt zkodnak a
szavazást l.

(2) 
^ 

szavazás rendje:
a) a polgármester ismerteti az el terjesztésben szerepl , és a vita során elhangzotthatározati
javaslatot;

b) el szcir a módosító és kiegészít indítványokról, ezt k<ivet en az eredetihatározati javas-
latokról kell dcinteni;
c) szavazásnál szavazni el szcir igent, majd nemet, végíil a tart zkodást tartalmazó polgár-
mesteri kérdésre adandóan kell;
d) a polgármester kciteles a szayazás eredményét számszertisítve kcizcilni, valamint ahozott
határozatot szó szerint ismertetni.

31.

(1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel torténik.
(2) 

^ 
titkos szavazás szavaz lapon, szavaz urna igénybevételével tcirténik.

(3) A titkos szavazás lebonyolítása az ugyrendi feladatokat ellátó bizottság feladatkorébe tar-
tozik. A titkos szavazásról ktilcin jegyzókcinyv késztil, melyben rógzíteni kell:

a) a szavazás helyét, kezdetét, végét,
b) a szavazatszed bizottságtagainak nevét és tisztségét,
c) a szavazás számszerri eredményét.

(4) A titkos szavazással hozott dcintést nyilvános iilésen ismertetni kell.

32.

(1) Név szerinti szavazást kell tartani azMótv.-ben meghatározott eseteken kívtil:
a) ha a polgármester vagy bizottság indítványozza;
b) jogszabályban elóírt egyéb esetben.

(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyzó ABC sorrendben felolvassa a képvisel k nevét, a
kéPvisel k felállva ,,igen", ,,nem" vagy ,,tart zkodom" nyilatko zattal szavaznak. A jegyzt5 a
szavazatokat a névsoron felttinteti, a szavazatokat cisszeszámolja, és a szavazás eredményét a
szavaz laPPal egytitt átadja a polgármesternek. A szavazás eredményéí apolgármester hirdeti
ki, és aszavazólapot a jegyz k nyvh z kell csatolni.

33.

A dontés meghozatalához min sített t<ibbség sztikséges a jogszabályban meghatározottesete_
ken tril:

a) a forgalomképtelen vagyont árgy forgalomképessé min síté séhez, <inkormány zati vagyon
el i de g en ítéséhez. me gterhel é s éhe z és v állalko zásb a való b evite l éhez ;
b) hitelfelvételr l, kcitvénykibocsátásról szóló dontéshez,
c) gazdasági társaság létrehozásá toz, átszervezéséhez, megsztintetéséhez;
d) onkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezel i jogának ingyenes átruházásá-
hoz, illetve kovetelésr l való lemondáshoz.
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11. A képvisel -testiilet diintései
34.

A rendeletek mellett ahatározatokat is krilon-ktilcin, anaptétri év elejétólkezd d en folyama-
tos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

t2. Határozat
35.

(1) A határozat tartalmazza ahatározatot hozó szerv megnevezését, ahatétrozat számát (arab
számmal), meghozatalának idejét (évét, valamint zár jelbenah napját és napját), megjel lé-
sét és ahatátozat tárgyé , ahatátozat szovegét, a végrehajtás határidej ét, a végrehajtás felel -

sének nevét, a végrehajtás operatív felel sének a nevét, pénztigyi kihatással járó dontés esetén
apénzij;gyi fedezet megjelolését, valamint azon szervek, személyek megnevezését, akiknek a
határozatot meg kell kiildeni.
(2) 

^ 
határ ozat megj elo lése :

,, .......lév. (hó. nap.) KT Határozat a(a határozat tárg,,a)-r l ,,)

(3) A határozatot a képvisel -testiileti iilést kcivet 5 munkanapon beliil meg kell krildeni:
a) a végrehajtás felel seinek, beleértve a végrehajtás operatív felel sét is;
b) akire ahatározat feladatot, jogot vagy kcitelezettséget áIlapít meg.

(4) A hatátozatokról a Borotai Kcizcis Önkorm ányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége id rendi
nyilvantartást vezet.

13. Önkormány zati r endeletalkotás
36.

A képvisel -testíilet várható jogalkotási feladatait éves jogalkotási programban kell rcigzíteni.
A program cisszeállításáért a jegyzó felel. A program cisszeállításához kikéri a rendeletek gon_
dozóinak véleményét is.

37.

Rendeletalkotást kezdemé ny ezltet;
a) a polgármester,
b) ajegyzó,
c) az alpolgármester, a teleptilési képvisel , a bizottságok, az intézményvezet k a polgár-

mester tján.

38.

(I) Az onkormanyzati rendelet szakmai el készítése a jegyzó feIadata.
(2) A tervezet el készítéséhez a képvisel -testtilet, annak állandó bizottsága és a jegyzó -
sztikség esetén - kiils szakértóket is felkérhetnek.

39.

(1) A polgármester, illetve a jegyzó tájékoztaíla a testtiletet az elókészítés során el terjesztett
azon indítványokról, amelyek a tew ezetben nem szerepelnek.
(2) 

^rendelet 
hiteles és végleges szovegét a jegyzó szerkeszti meg.
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40.

(1) A rendeletek kihirdetése a Borotai Kcizcis Önkormányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége tá-
jékoztat táb|aJára tortén kifiiggesztéssel valósul meg. A kihirdetési záradékon fel kell tiin-
tetni a kifiiggesztés és a levétel napját.
(2) A kihirdetett rendeletet Rém kozség honlapján is el kell helyezni.

41.

(1) A rendeletek megjeltilése a jogszabáIyszerkesztésr 1szóló 6112009. (KI. 14.) IRM rende-
let szerint torténik. A hatályos cinkormányzati rendeletekr l nyilvántartást kell vezetni. A ren-
deletek nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásától a jegyzó gondoskodik, szi,ikség esetén
kezdeményezi a módosítást vagy hatályon kíviil helyezést.
(2) 

^ 
rendeletekr 1 vezetett nyilvántartásban minden rendeletnél fel kell tiintetni a rendelet

gondozásáért, karbantartásáért felel s személy nevét.

14. Kérdés, interpelláció
42.

(1) Kérdés: onkormányzati hatáskcirbe tartoz szewezeti, mtikodési és d<intési jellegti iigyben
való talékoz dás.
(2) Interpelláció: valamely nkormányzati dcintés végrehajtása, vagy intézkedés elmulasztása
tár gy áb an tett számo nkéré s.

43.

(1) A kérdést a napirend el tt sz ban lehet el terjeszteni. A kérdésre a megkérdezettnek lehe-
t ség szerint a képvisel -testiilet tilésén szóban kell választ adnia. A válaszadás idótartama a
két percet nem haladhatja meg. Ha osszetett kérdésfelvetésr 1van sz , aválaszt 15 napon be-
lril írásban kell megadni.
(2) Az interpelláci t és az ezzel kapcsolatos tényleírást legkés bb az iilés el tt legalább három
nappal kell benyrijtani a polgármesterhez. A polgármester az interpellációt haladéktalanul to-
vábbítja a cimzettnek.
(3) Az interpelláci ra az tilésen, vagy - legkés bb 15 napon beltil - írásban kell váIaszt adni.
A válasz elfogadásáról el szor az elóterjesztó nyilatko zik, majd a képvisel -testiilet vita nél-
ki,il, egyszerutobbséggel d nt.
(4) Amennyiben a képvisel -testtilet az interpellácifua adott választ nem fogadja el, az inter-
pelláció tátgyában részletes vizsgálatot rendelhet el az i|letékes bizottság bevonás ával. A
vizsgáIatban az interpelláló képvisel személyesen koteles részt venni. A vizsg álatot lezfu ,
az eredményr l szóló jelentés képvisel -testtilet elé terjesztésér l az illetékes bizottság eln ke
gondoskodik. A jelentés elfogadásaról a képvisel -testrilet egyszerti tcibbséggel d nt.
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IV. Fejezet
A tanácskozás rendjének fenntartása

44.

(1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata.
(2) Az iilés hallgatósága a képvisel -testíilet iilésén véleményét semmilyen formában nem
nyilváníthatja ki. Kivételt jelent ez al l a28. (4) bekezdésében meghatározott eset.
(3) A polgármester

a) figyelmezteti azt ahozzászólót, aki eltért atárgyt l, vagy ha a tanácskozáshoz nem ill ,

másokat sért a fogalmazása;
b) rendreutasítja azt, aki a képvisel -testtilethez méltatlan magatartást tanrisít;
c) rendreutasítja azt a felszólalót, aki a felsz lalás során a képvisel -testiilet tekinté|yét,
vagy valamely képvisel t sért kifejezésthasznál;
d) figyelmeztetiaztaziilésenjelenlév t, aki atanácskozásrendjét magatartásávalzavarja;
e) ismételt rendzavarás esetén az tilésterem elhagyásfua kcitelezi a nem képviseló rcndzava-

rót.

(a) Ha a képvisel -testiilet iilésén olyan rendzavarás torténik, amely a tanácskozás folyatását
lehetetlenné teszi, a polgármester azilést 60 percre felbeszakíthatla.
(5) A képvisel -testtilet tilésén a polgármester, a bizottsági tiléser az tilést levezetó elncik fel-
adata a titokvédelem biztosítása.
(6) A polgármester rendfenntartás érdekében tett intézkedései mindenkire nézve kcitelez ek.

V. Fejezet
A képvisel testiilet íilésének jegyz kiinyve

45.

(1) A képvisel -testtilet iilésének jegyzokcinyve a jegyzókcinywezetó jegyzeteí alapján keríil
rógzítésre. A képvisel -testtilet iilésér l technikai jelleggel hangfelvétel nem késziil.
(2) Az M<itv. 52. (1) bekezdésében foglalt tartalmi elemeken felril a jegyz(5konyvbenrógzí-
teni kell:

a) azi,ilés megnyitásának és berekesztésének id pontját;
b) az tilésr l távol maradó képvisel k nevét;
c) a határ ozathozatal mó dj át ;

d) az elhangzott bejelentéseket, kérdéseket és interpelláci kat, valamint az azo|<kal kapcso-
latos válaszokat;
e) a kéPvisel kérésére írásos ktilonvéleményét, vagy az áItala elmondottak szó szerinti r g_
zítését;
f) sztikség esetén a polgármester intézkedéseit;
g) az íilés folyamatábantcirtént fontosabb eseményeket;
h) a képvisel -testiilet pecsétlenyomatát,
i) a jegyz ktinyv-hitelesít nevét és aláírását.

(3) A jegyzókonyvhciz az aléhbi mellékleteket kell csatolni:
a) a meghívót;
b) az Írásos el terjesztéseket, rendelet- és határozattervezeteket, a képvisel i onálló indítvá-
nYokat, interpelláci kat, nem cinálló indítvanyokat és az nkormányzaíi rendelet kihirdetett
s z ci v e g ét ; bizottság i határo zati j av as l at o kat,
c) a jelenléti ívet;
d) a titko s szavazási jegyz konyv egy péld ányát;
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e) az írásban benyrijtotthozzász lást;

0 a jegyzói észrevételt;
g) a név szerinti szavazáskor készíilt névsort.

(4) A választ polgárok Rém kozség honlapján és a kcizségi k nyvtárban megtekinthetik a
képvisel -testrilet el terjesztéseit és nyílt i.iléseinek jegyz konyveit, err l a lakosságot a
Borotai Kozos Önkorm ányzati Hivatal Rémi Kirendeltségének hirdet ótáblájan tájékoztatni
kell.

VI. Fejezet
Kiizmeghallgatás

46.

(1) A képvisel -testiilet évente legalább egy alkalommal, el re meghirdetett, azMótv. szerinti
kcizmeghallgatás keretében lehet vé teszi választ polgárok, helyben érdekelt kcizosségek, tár-
sadalmi szervezetek képvisel i részére, hogy kcizvetleniil terjesszék eló kózérdekrí kérdései-
ket, kezd emény ezéseiket, tegyék meg j avaslataikat.
(2) Akozmeghallgatás id pontjár l, helyér l és napirendjér l a lakosságotlegalább 15 nappal
annak id pontj a e\ótt a Borotai Kcizcis Önkorm ányzati Hivatal Rémi Kirendeltségének hirde-
tótáblqán és a helyi hirdet helyeken, valamint Rém kcizség honlapján té$ékoztatni kell.
(3) A kozmeghallgatás tárgyában a 11. (1) bekezdésében meghatározoíl személyek, szerve-
zetek részére meghívót kell kiktildeni.
(4) A kozmeghallgatás napirendjének el terjesztóje a polgármester, kivételesen a képvisel -
testiilet által felkért személy lehet. A kcizmeghallgatáson tájékoztatást kell adni az elmult egy-
éves id szakban hozott legfontosabb d ntésekr 1, illetve azónkormányzat jelent sebb id sze-
rri célkittizéseir 1.

(5) A kcizmeghallgatásr l jegyz kcinyvet kell készíteni.

VII. Fejezet
A telepiilési képvisel

47.

A teleprilési képvisel k jogállását az Mcitv. szabályozza.

48.
Aképvisel kiitelezettsége

A képvisel kciteles
a) olyan magatartást tanrisítani, amely méltóvá teszi a kózéleti tevékenységre, a vá|aszt -

Polgárok bizalmátra. A képvisel -testtileti tagság kcitelezi a visel jét, hogy ne csak a kóz-
életben, de a maganéletében is méltó legyen megbízatásához;
b) bejelenteni, ha a képvisel -testtileti vagy bizottsági iilésen való részvételben akadályoz-

tatva van;
c) felkérés alapján részt venni a képvisel -testiileti iilések el készítésében, ktil nbózó vizs-

gálatokban,
d) az igényeknek megfelel en fogadóórákattartani aváIasztópolgarokrészére.
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VIII. Fejezet
A vagyonnyilatkozat

49.

(1) A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályokat az M tv. tartalmazza.
(2) A vagyonnyilatkozatot a Pénziigyi Bizottságtartla nyilván és ellen rzi.
(3) A vagyonnyilatkozatot a bizottság elnoke veszi át, és igazolást áIIít ki annak átvételér l. A
képvisel i vagyonnyilatkozat átvétele néwel ellátott, nyitott borítékban, ahozzátartoz i va-
gyonnyi|atkozat átvétele néwel ellátott, az átvételkor lepecsételt borítékban torténik.
(4) A képvisel i és hozzátartoz i vagyonnyilatkozatoí az egyéb iratoktól elkiilcinítetten kell
kezelni, azokat a jegyzó áIta| kijelolt, biztonsági zámal ellátott helyiségben, péncélszekrény-
ben kell tárolni.
(5) A képvisel i vagyonnyilatkozat írásbeli kérelemre) a Pénziigyi Bizottság elncikével t rtén
el zetes egyeztetés alapján a Borotai K zcis Önkormányzati Hivatal Rémi Kirendeltségén te-
kinthet meg.
(6) A bizottság felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak meg-
felel en órizzék, kezeljék, és hogy az azokban foglaltakat - a nyilvános vagyonnyilatkozat
kivételével - más ne ismerhesse meg.

15. Vagyonnyilatkozatok ellen rzésének eljárási szabályai
50.

(1) Az ellenórzési eljárás lefolYatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó
tényál|ítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelcili meg konlré-
tan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elncike felhívj a a kezdemé-
nyezót a hiány pótlására. Ha a kezdeményezó tizenót napon beliil nem tesz eleget a felhívás-
nak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alapíalan, abizottság az eljárás lefolyatása nél-
kiil elutasítja a kezdeményezést.
(2) Az ellenórzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor
van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés rij tényállást (adatot) tartalmaz. Az ellen rzési
eljárásra irányuló rij tényállás nélktil ismételt kezdeményezést a bizottság az eljárás lefolyatá-
sa nélktil elutasítja.

IX. Fejezet
A képvisel testiilet bizottságai

51.

(1) A képvisel -test{ilet állandó és ideiglenes bizottságot hoz létre.
(2) 

^ 
bizottság elncikét, valamint képvisel és nem képvisel tagjait a polgármester javaslatá_

ra - min sített tobbséggel - a képvisel -testtileíválasztja meg.
(3) A képvisel -testiilettaga legfeljebb egy bizottságnak lehet elncike.

52.

(I) Az állandó bizottság feladata, hogy folyamatosan segítse a képvisel -testtilet tevékenysé-
gét, munkqának eredményességét azzal, hogy szakmai szempontok alapj án teszjavaslatot a
képvisel -testtileti d ntésre.
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(2) 
^ 

képvisel -testtilet állandó bizottsága ellárt. minden olyan feladatot éshatáskcirt, amelyet
torvény, képvisel -testiileti d ntés a bizottság számára meghatéroz. Az áIlartdó bizottság:

a) dcint a képvisel -testtilet által átruházott hatáskorben;
b) javaslatot tesz:

ba) a képvisel -testi.ilet munkatervének osszeállításához,
bb) az cinkormányzati intézmények létesítésével, átszewezésével, megsztintetésével

kapcsolatos dontésekre,
bc) a képvisel -testiilet hatáskcirébe és a bizottság feladatkcirét érintó személyi kérdé-

sekben,
bd) kitiintet díjak adományozására;

c) el késziti a szaktertilettiket érint cinkormányzati koncepciókat, programokat;
d) véleményezi:

da) a feladatkcirtikbe tartoz el terjesztéseket,
db) a szakteriilettikhoz tartoz intézmények vezet i álláshelyének bet ltésére beérke-

zett pályézatokat;
e) ellen rzi a képvisel -testtilet és a bizottsági dcintések végrehajtását;
f) k zremtíkodik a képvisel -testtilet által elrendelt, az íntézrnényeket érint szakmai és

p énzigy i v izs gálato kb an.
(3) A bizottság a Borotai Kciz<is Önkormányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége részére feladatot
a polgármester tján áIlapíthatnak meg.
(4) A bizottság a Borotai Kcizos Önkormányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége munkájának el-
len rzése során intézkedést nem tehet, k zvetlen utasítást a Hiv atal részére nem adhat, vagy
egyéb módon nem vonhatja el a polgármesternek a Hivatal irányításátra vonatkoz jogkorét.
Ha a bizottság a Hivatal tevékenységében a testiilet álláspontjától, céljaitól való eltérést áIlapít
ffieg, vagy a sziikséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezde-
ményezheti.
(5) Halaszthatat|an dontést igényl esetben az 52. (2) bekezdés szerinti átruházott hatásko-
rokben kivételesen a képvisel -testi.ilet is donthet a nem kifejezetten az átruháaott hatáskcirben
tcirtén dontéshozatalra <isszehívott rendkívtili képvisel -testtileti tilésen.

53.

(1) A bizottság mtik désére, sszehívására, meghívójára, iiléseinek nyilvánosságára, határo-
zatképességére, a tanácskozás rendjére, a személyes érintettségre, a dcintései meghozatalára,
hatétrozatai jel lésére, iilései jegyz ki5nyvére a képvisel -testtilet mtikodésénél rógzített sza-
bályokat kell alkalmazní, kivéve, ha e rendelet másként nem rendelkezik.
(2) 

^bizottság 
iiléseit az elncik - az i,ilést megelóz en legalább három nappal - írásban hívja

cissze. A bizottság meghatározhatja azokat a napokat, amelyeken a rendes i,iléseit tartsa.
(3) Halasztást nem tlJró, indokolt esetben a bizottsági iilés rcivid riton, telefonon, e-mail ritján
is osszehívható.

54.

Az elóterjesztés készitóje kcitelez en részt vesz a bizottság iilésén. A bizottság mrik désének
tigyviteli feladatait a képvisel -testiilet hivatal alátja e|.
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55.

(1) A képvisel -testtilet a kcivetkezó állandó bizottságothozza létre:

a) Pénziigyi Bizottság; létszáma:3 fó,
(2) 

^bizottság 
feladatk rét e rendelet ]. melléklete tarta|mazza.

56.

(1) A képvisel -testtilet meghatározoít feladat ellátására, javaslat kidolgozásátra, bármelyik
képvi s e l ke zd em ény ezé sére i de i g l ene s bizottságot v áIaszthat.

(2) Az ideiglenes bizottság elncjkét, feladatát elnevezését, tagjainak számát a képvisel -
testtilet a bizottság létrehozásakor határozza meg.
(3) Az ideiglenes bizottság cisszetételére, mtikodésére az áIlandó bizottságokra megállapított
szabá|y ok vonatk oznak.

X. Fejezet
A polgármester, az alpolgármester, a jegyz , az aljegyz

16. A polgármester
57.

( 1) A polgármester megbizatását fóáIlásban látja el.
(2) 

^ 
polgármester jogállás át, tiszte|etdtlát, kciltségtérítését azMótv. szabáIyozza.

(3) A polgármesterrel kapcsolatos munká|tat ijogokat a képvisel -testi.ilet gyakorolja.

58.

(1) A polgármester feladatai az Mcitv.-ben meghatározott feladatkcirokon tril:

a) a k zség fejl désének el segítése,
b) a helyi kcizszolgáltatások fejlesztésének el segítése,

c) a kozség vagyonával rendeltetésszerri gazdálkodás és a kozséggazdáIkodás,
d) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a kcizakarat éwényestilésének biztosítása,
e) a képvisel -testiilet mtikodésének megszervezése, dtintések el készítése, végrehajtásuk
megszervezése,
f) a lakosság nszervezódó kciz<isségeinek atámogatása, egytittmtikodések kialakítása,
g) a nyilvánosság megteremtése, helyi forumok szervezése,
h) nyilatkozatot ad, gondoskodik a képvisel -testtilet és szervei, valamint az intézmények
céljait és munkáját hitelesen bemutató, a kcizség érdekének megfelel propaganda-
tevékenység kialakitásár I,

i) gondoskodik az cinkormányzat és szervei hatékony mtik désér 1, segíti a képvisel k
munkáját,
j) ellátja a bizottság cisszehangolt mrikodésével kapcsolatos koordinációs feladatokat,
k) szervezi a kiilfrldi nkormányzato|<kal való egyiittmtikcidést, anemzetkcizi cinkormány-
zati szervekhez való csatlako zást,
l) irányítJa a telepiilési onkormányzatol<kal való kapcsolattartást és egytittm kcidés szerve-
zését.
(2) 

^ 
polgármester minden héten hétf n 8-12 ráig fogadó rát tart a Borotai Kozcis Ön-

kormány zati Hivatal Rémi Kirendeltségén.
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17 . Az alpolgármester
59.

(1) A képvisel -testtilet egy fo alpolgármestert választ.
(2) Az alpo l gárme ster társ adalm i me gbízatásban lát1 a e l fel adatait.
(3) Az alpolgármester feladatait a polgármester határozza meg.
() Az alPolgármester minden hónap utolsó hetének keddi napján 14-16 ráigfogadó ráttart
a Borotai Kcizcis Önkorm ényzati Hivatal Rémi Kirendeltségén.

18. A jegyz
60.

(1) A jegYz re vonatkozó képesítési el írásokról és foglalkoztatásijogviszonyának alapvet
szabálYair l az Mcitv. és a kcizszolg álati tisztvisel kr l sz l 201y éui CxCx. tcirvény ren_
delkezik
(2) 

^ 
jegYzó a Borotai Kcizcis Önkorm ányzati Hivatal SZMSZ-e szerin t tart iigyfelfogadást

Rémen a Borotai Kcizcis Önkorm ányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége hivatalos rret}isegéÜen.
(3) A jegYz i tisztség betciltetlensége, illetve tartós akadályo ztatása esetére _ legfeljlbb hat
hónaP id tartamra, a Polgármester - el zetesen egyeztetve Kéleshalom és Boroia kcizségek
Polgármestereivel - gondoskodik képesítési el írással rendelkez jegyzó iftjana feladat ellátá_
sáról.

19. Az aljegyz
61.

Rém K<izség Önkorm ányzata aljegyz(5t nem foglalko ztat.

XI. Fejezet
A kiiziis iinkormányzati hivatal

62.

(1) Borota, Kéleshalom, és Rém teleprilések cinkormányzatai mtikcidéstikkel valamint az áI_
|amigazgatási iigYek dcintésre való el készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására kozcis cinkormányzati hivatalt tartanak fenn noótai k,ir.l. önkorm ányzatiHivatal
néven.
(2) Mtikcidésére az M tv.-n kívtil a kcizcis nkormány zati hivatal szerve zeti és mtik<idési sza_
bályzatában fogl altakat kell figyelembe venni. Részletes feladatokat és hatáskcir<iket a kcizcis
cjnkormánYzati hivatali megállapodás, valamint a k<iz s nkormanyzati hivatal szervezeti és
miík<j dé s i szab ály zata tartalmazza.
(3) A kcizcis cinkormányzati hivatal tevékenységével kapcsolatos kérdésekben a képvisel _
te sttiletek e gytittes til ésíik<in határ oznak.
(Q Az egYtittes tilést Borota kcizség polgármestere az ulés cisszehívásának szabályai szerint
hívja cissze. Az egyittes tilések a Borota k<izség, Kéleshalom kcizség és Rém kozség polgár_
mestereinek el zetes dcintése alapján Borota kcizség, Kéleshalom kózség vagy Rém k<izség
onkormánYzata tanácsko z termében tartandók. A képvisel -testtilet tiléseire vonatk oz szabá_
lyok alka|mazandók az egyittes iilések mrikcidésére.
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XII. íejezet
Az iinko rmányzat társulásai

63.

(I) Az cinkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszertibb, gazdaságosabb és ésszertibb
megoldása érdekében társulásokban vesz részt.
(2) 

^ 
társul ások j o gá1 l á sát az Mcitv. tartalmazza.

20. Helyi nemzetiségi iinkorm ányzatok
64.

Helyi nemzetiségi cinkormányzatok Rém kcizségben nem mtikcidnek

XIII. Fejezet
M iinkormányzat gazdasági alapjai

21,. Az iinkorm ányzat vagyona
65.

(1) Az onkormányzat a vagyonával, a vagyonnal való rendelkezéssel kapcsolatos el írásokat
kiil n rendeletben állapítja meg.
(2) Az cinkormányzati tulajdonri társaságok mérlegét a képvisel -testrilet fogadja el. Az cin-
kormányzati tulajdonri társaságok évente legalább kétszer adnak beszámol t a társaság mtíko-
désér l, melyet a képvisel -testíilet hagy j vá. A képvisel -testtilet amennyiben a mtik<idési
tertiletén lév vállalko zásban részt kíván venni, a dcintést megel z en k teles szakér-
t i/konyvvizsgál i véleményt beszerezni, illetve kózgazdasági, pénzigyi elemzéstvégeztetni.

22. Az iinkorm ányzat kiiltségvetése
66.

(1) A k ltségvetési rendelet elfogadása tobb fordulóban tcirténhet.
(2) 

^ 
képvisel -testtilet az elsó forduló során d<inthet a rendel ettetvezet lakossági forum elé

terjesztésér 1.

(3) A jegyzó a k ltségvetési rendelettewezetet a kciltségvetési szervek vezetóivel egyezteti,
írásban rógzíti a f bb észrevételeket, megállapodásokat.

23. Az tinkormányzati gazdálkodás f bb szabályai
67.

(l) Az nkormányzat gazdálkodási feladatainak adminisztráci ját a Borotai Kcizcis Önkor-
mányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége látja eI.
(2) Az nkormányzat által létesített és fenntartottintézmények gazdálkodás szempontjából két
csoportra oszthatóak: gazdasági szervezette| rendelkezó intézmény és gazdasági szervezettel
nem rendelkezó intézményekre. Az intézmény Észéte biztosított éves kciltségvetési keretet
csak a képvisel -testiilet cs kkentheti, illet leg vonhatja el.
(3) Az intézmény vezetóje egy személyben felelós az intézmény gazdáIkodásán ak szabálysze-
rtíségéért,akiadottszabályzaíokbanfoglaltakbetartásáért.
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(4) A Borotai Kcizos Onkormányzati Hivatal Rémi Kirendeltsége, valamint az cinkormányzat
áItal mtikcidtetett intézmények vezetói a kisebb osszegri készpénz-kifizetéseiket a hénipénz-
tárbankezelt ellátmányból - ahazipénztárra vonatkoz szabá|yok szerint - teljesítik.

68.

(1) A j váhagyott kciltségvetésben nem tervezett páIyázati, vagy tinkormányzati fonásból
megvalósuló beruházásokra, mrikcidési kiadásokra kcitelezettséget vállalni - a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével - a forrás megjelcilésével kizálróIag a képvisel _testiilet jogosult.
(2) A képvisel -testiilet általjóváhagyott, pályázati fonásból megvalósuló beruházások titem-
tervében és kciltségvetésében szerepl , kózbeszeruést nem érint szerzódések megkcitésére
szerzódésenként bruttó 1.000.000 Ft cisszegig a polgármester átruházott hatáskorben jogosult.
A polgármester az á|tala megkcitott szerzódésekr l koteles tájékoztatni a képvisel -testtiletet a
k vetkez soros iilésén.
(3) A képvisel -testi.ilet a j váhagyott, kiemelt el irányzatok kcizcitti átcsoportosítás jogát, a
tartalék feletti rendelkezési jogát minden esetben fenntartj a magának. A polgármester a
Borotai K z s Önkormányzati Hivatal tészéte megállapított mtíktidési, felrijítási, beruhazási
el irányzatokon beliil - rij feladat felvétele nélkiil - átcsoportosítást hajthat végre Borota kóz-
ség és Kéle shalom kozség cinko rmány zat pol gárme stereivel.

24. A képvisel -testtilet gazdasági programja
69.

(1) A képvisel -testtiletmegbízatásának id tartamárahatározzameg gazdasági programját.
(2) 

^ 
gazdasági program el készítéséhez a polgármester kikéri a képvisel k, a bizotts ági ta-

gok, a jegyzó, azintézményvezet k, ak zigazgatási szervek vezetói, a civil és sport szerveze-
tek, k<izte stiil etek vé l emén y ét, j av as latait.

25. A pénziigyi ellen rzés
70.

Az onkormányzat és intézményeinek bels ellenórzésér l a Borotai K<izcis Önkormányzati
Hivatal krils szerv tftlán gondoskodik.

XIV. Fejezet
zár rendelkezések

71.

Az SZMSZ t észét kép ezó me 1 l ékletek :
a) 1. melléklel a képvisel -testtilet által létrehozott állandó bizottságok feladatairól
b) 2. melléklel polgármesterre átruházott feladatok
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]. melléklet az ]/20]5. (L 2].| ónkormárylzati rendelethez

A képvisel -testiilet által létrehozott
állandó bizottság feladatairól

1. PBNZÜGyI BIZoTTsÁc

1. 1. Pénzii gyi-kiilts égvetési feladatok

a)

b)

c)

d)

e)

0

véleményezi az éves kciltségvetési javaslatot és a végrehajtásáról sz I feléves, éves be-
számoló tewezetét,
figyelemmel kíséri a k ltségvetési bevételek alakulását, ktilonos tekintettel a saját bevé-
telek és a vagyongazdálkodás alakulását, értékeli az elóidéz okokat,
javaslatot tesz hitelek felvételére, vizsgálja a hitelfelvétel indokait és a gazdasági meg_
alapozottságát,
részt veszt a képvisel -testti|etpályazatainak pénzigyi el készítésében,
ellenórzi a mtíkcidési, fenntartási, fel jítási és beruhazási el irányzatokfelhasználását, a
bérgazdálkodást,
figyelemmel kíséri és ellenórzi az ónkormányzati intézmények gazdálkodási tevékeny-
ségét,

figyelemmel kíséri a bels ellen r munkáját,
sziikség esetén jogi szakértó bevonásával kcizremrik dik az cinkormányzatnak a vagyon-
hasznosítás korében ktitendó szerz déseinek, pályázatainak az e|i készítésében,
ellen rzi és el segíti az onkormányzat mezógazdasági ingatlanvagyonának hatékony
hasznosítását,
véleményezi az cinkormányzat vagyonával és a mezógazdasággal kapcsolatos rendelet-
tervezeteket, el terjesztéseket,
vélemén y ezi é s koord iná|1 a a kcizségiizemelteté si i gényeket,
véleményezi az onként vállat feladat ellátására vonatkozó kcitelezettségvállalást.

1.2. Fejlesztési feladatok

részt VesZ az cinkormányzat gazdasási programj ának, teniletfejlesztési programjának ki-
dolgozásában, kezdeményezi gazdaságélénkít program készítését, részt vesz annak
tényleges kidol go zásában,
vizsgálja, hogy a fejlesztési koncepciók milyen mértékben fedik Ie a kózség szíikségle_
teit, t rekszik a koncepciók hasznosítására, illetve megvaló sitására, kiilcincis tekintettel
az uniós pályazatokra,
folYamatos jelleggel vizsgálja a teljes vagyonkcir használatának hatékonyságát és éssze-
riiségét, kcizremtik dik a vagyonhasznosítási koncepciók kidolgoz áséban,
ke zdemé ny ezi az informatikai fej l e s zté s eket,
kcizremtik dik javaslatok kidol gozásával a kcizség és kcirnyékének cisszefog ása, a térség
fellendítése érdekében,
kiemelt figyelmet fordít a k zség kcirnyezetvédelmére, kiilcin<is tekintettel a gazdaság és
a kornyezetvédelem harmonikus fejl désére,
vizsgálja a k zség infrastruktrirájánakhe|yzetét (hiányosságait), kezdeményezi az ilyen
fej lesztések el k észítését és megvalósítását (p1. szenn yvízelhelyezés),

g)
h)

i)

j)

k)
l)

a)

b)

c)

d)
e)

0

g)

22



h) megfogalmazza az elvárásait a teleptilésrendezési terv vonatkozásában ellen rzi a ren-
dezési terv hatályosulását, javaslatot tesz a rendezési tervbe szerepl elképzelések meg-
való sítása, iiteme zése milyen rendben tcirténj en,

i) vizsgálja a kózszolgáltatások helyzetét, színvonalát, javaslatot tesz azok fejlesztésére,
korszertisítésére,

1.3. Foglalkoztatási viszonyok

a) elemzi a kozség foglalkoztatási viszonyait, kezdeményezéseket tesz az e teriileten je-
lentkez gondok megoldására, kiil ncis tekintettel a munkahelYeremt beruházások,
v álIa|ko zás ok felkutatá sár a.

b) A foglalkoztatási viszonyok megismerése érdekében kapcsolatot tart fenn a munkaiigyi
kcizponttal.

1.4. Egyéb feladatok

a) e|látja a polgármester, a képvisel k, illet leg ahozzátartoz ikvagyonnyilatkozatainak
kezelésével, a veltik kapcsolatos eljárások el készítéséveI, rzésével, lebonyolításáva|
é s a nyi l v ántartások fe lii gyel etéve l kap c s o lato s fel adatokat,

b) dontésre el készíti az cisszeférhetetlenség miatt keletkezett tigyeket,
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2. melléHet az ]/20]5. (I. 2]..t ónkormárylzati rendelethez

A polgárme terre átruh ázott feladatok

1.) Szerz dések megkotése 1.000.000 Ft sszegbatárig.

2.) Megk ti a kcizfoglalkoztatotti munkaprogram keretében a munkaszerzódéseket.

3.) Kiadja a k zritkeze\ói hozzájárulásokat.
a.) Eljár kozteriilet használati tigyekben.

5.) D nt a nyomvonal jellegti építmények elhelyezéséhez sziikséges tulajdonosihozzájáru,
lás megadásáról.

6.) Gondoskodik akózut tisztántartásár l, a hó eltakarításár l, továbbá az ut síkossága elle-

ni védekezésról.
7.) Gondoskodik azut elbontását I.
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