7/2015.(IV. 01.) iinkormdnvzati rendelete

Saj6kaza Kdzs6g OnkormrinyzatKepvisel6-testtilete

az Alaptcirv6ny 32. cikk (1) bekezd6s d)

pontjirban meghatfirozott feladatkdr6ben eljarva a Magyarorsz6g helyi dnkormrinyzatair6l
sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. tdrv6ny 43. $ (3) bekezd6s6ben (a tov6bbiakban: Mdtv.)
foglaltakra a kdvetkez6 rendelete alkotja:

I.Fejezet
Altal6nos rendelkez6sek

l. s
(1) A:z dnkormanyzathivatalos megnevez6se: Saj6kazaKozsegi Onkormrlnyzat.
(2) Azz rinkormrlnyzat szdk,helye, pontos cime; 3720 Saj6kaza Pet6fi S. ft 2.

Q) ]\z

<inkorm6nyzati jogok gyakorl6sara feljogosftott szewezet: Saj6kaza K<izs6g
Onkorrmrinyz atinak K6pvi se 16 -te stiil ete.
(4) Azz onkormrlnyzat illet6kess6gi tertilete: Saj6kaza Krizs6g kozigazgat6si teriilete.
(5) lr K6pvisel6-testiilet hivatala: Saj6kaza Krizs6g Onkormanyzathnak Polgrirmesteri
Hivatrala (tovribbiakban : Saj 6kazai Polgdrmesteri Hivatal)
Sz6khLelye: 3720 Saj6kaza,Petoft S. ft 2.

Az

2.$
dnkormanyzat jelk6peit 6s azok haszn6latilnak rendj6t

a

k6pvisel6-testiilet ktiltin

rende.letben Sllapitj a meg.

3.$

Az dIrkorminyzat k6pvisel6-testiilete a helyi kitiintet6sek 6s elismero cimek alapit6s6ra

6s

adomifnyoz6sara kiildn rendeletet alkot.

Onkorm6nyzati kapcsolatok

4.$
(1) Az dnkormanyzat - saj6t feleloss6g6re - v6llalkoz6si tev6kenys6get folytalhat. Ennek
megftilel6en k<jzvetleniil r6szt vesz vdllalkoz6sban, 100 %-os tulajdonri nonprofit kft.
l6trehoz6s6val.

(2) A nonprofit kft. 6l6re tigyvezetotnevezki 6s 3 tagri Feliigyelo Bizotts6got villaszt.
(3) A nonprofit kft. mtikdd6s6rol minden 6vben besz6mol6t koteles k6sziteni a Feliigyel6
Bizottfs6g el6zetes j6v ehagy 6sa szerint.
(4) A Feliigyel6 Bizotts6g azowral ir6sban - koteles a Kdpviselo-testtilet fel6 jr:lezni , ha a
Kft. rntikdd6s6ben srilyos szabtiT4alans6got, vissz6ssiigot tapasztal. A K6pviselo-testiilet a
soron kdvetkez6 til6s6n kciteles napirendre tizni aFel0gyelo Bizotts6g beadvinyt$.
(5) Az dnkormrlnyzat vagyon-hasznosit6si, vagyongazdillkoddsi tev6kenys6g6re vonatkoz6
szab6lyokat ktildn rendelet szabiiy ozza.

-

2

II.Fejezet
Az dnkorm inyzat feladat- 6s hatrisk0re

s.$

(l) Az 6nkormanyzat
szerint l6tja el.

k6telez6 6s dnk6nt v6llalt feladatait az Mtitv-ben megfogalmazottak

akkor villlalja, ha az nem
ktitelez6 feladatok ell6tris6t 6s az 0nk6nt v611alt feladatok elliltdsiiltoz

(2) Az dnkormrinyzat a helyi kdztigyek

vesz6lyezteti

a

dn6116 megold6s6t

sziiks6ges anyagi, szem6lyi 6s technikai feltetelek biaositottak.

(3) A;Onkorm1nyzat iink6nt v6llalt feladatait a kdlts6gvet6si rendeletben foglaltak szerint
l6tja el.

Az dnkorminyzati feladat- 6s hat6skdrdk Alruhaz6sa
6.$

(l) A K6pvisel6-testiilet

feladat- 6s hatdskdr6nek 6trvhin6sit6l, az futrvhiaott

hat6sk<ir

gyakorl6sanak visszavon6sar6l annak felmertildsekor ddnt.

O>

*

M6tv. 426-hban felsoroltakon kivtil a K6pvisel6-testtilet kizrlr6lagos hat6sk<ir6be

tartozik
a) a helyi kiiziigy megold6sanak v6llal6sa,vagy az att6l ttirt6n6 lemond6s,
b) gazdas6gi trirsas6gba val6 bel6p6s, kil6p6s, ezek alapit6sa, megsziintet6se.
III.Fejezet
A K6pvisel6-testiilet mtik6d6se

7.$
tagjainak szirma 6 f6, polg6rmesterrel egytitt 7 fo. A k6pvisel6k
n6vsor6t azl. sz. fiiggel6k tattalmazza.
(2) A k6pvisel6-testtilet alakul6, rendes 6s rendkiviili i.il6st, valamint kdzmeghallgat6st tart.
igi n nirs til6st a K6pvisel6-testiilet -ny6ri sztinet kiv6tel6vel - dvente legal6bb hat

(l) A K6pvisel6-testtilet

alkalommal tart.
(4) A k6pviselo-testiilet til6seit a polg6rmester, akad6lyofiathsa eset6n az alpolginmester, a
potga.-.rter 6s az alpolg6rmester egyidejti akadrllyoztatdsa eset6n az tigyrendi bizotts6g
ittrtit. hivja dssze. Amennyiben a trlrgyaland6 napirend, vagy egy6b ktrriilm6ny indokolja, a
k6pvisel6-testiilet iildse a sz6khely6n kivul mashol is 6sszehivhat6.
8.$

(l) A polg6rmester

rendkiviili iil6st kdteles Osszehirmi a kezdem6nyez6s kezhezv6tel6t6l
izr6'rnftott i5 nupon beliil a k6pvisel6k egynegyed6nek, a K6pvisel6-testtilet bizotts6gainak,
illetve a kormanyhivatal vezet6j6nek indokot is tartalmaz6 ir6sbeli inditvanyara.
(2) Hataszthatatlan esetben a rendkivtili til6s rdvid fton is dsszehivhat6
a) telefonon kereszttil tdrt6n6 sz6beli meghiv6ssal,
b) elektronikus lev6lben (e-mailben),
c) egy6b sz6beli meghiv6ssal
a napirend megi e16l6s6vel.
(3) a k6pvisel6-testiilet iil6s6re meg kell hivni:
a) a k6pvisel6ket,
b) ajegyz6t,
c) az dnkorminyzati int6zm6nyek vezet6it,

J

d) a bizotts6gok nem k6pvisel6i tagiait'
e) a nemzetis6gi dnkormanyzat(ok) elntikeit,
fja napirenO eiOaaOiat, amennyiben egy6bk6nt nem k0telez6en meghivott
g) uf.it.t a polgiirmester, a kdpvisel6-testtilet a megtargyaland6 napirend t€mhj6t6l ftigg6en
inAotottnut iart-, illetve akik meghiv6sar6l a munkaterv elfogad6sakor ddnt6s sziiletetett.
e.$

iil6s meghiv6jht, illetve az egyes napirendi pontokhoz kapcsol6d6
joggal
et6terlesaeseket a k6pvisel6knek, a tan6cskozhsi joggal meghivottaknak 6s a r6szv6teli
jelenftv6knek olyan id6pontban kell megkiildeni, hogy azok azt az iil6s el6tt legal6bb 5

(l) A k6pvisel6-testtileti
nappal megkapjrlk.

pj'nz

titesef-iatipontj6t, hely6t 6s napirendj6t hirdetm6ny ftj6n az iil6s el6tt legal6bb 5
k6zz1 keli tenni a kdzs6gben tal6lhat6 hirdet6t6bl6kon, a Polg6rmesteri Hivatal
"uppa
hirdet6t6bl6jin, atelepiil6s hivatalos honlapjrln azzal,hogy az i.il6s napirendi anyagilt (zttrt
til6s kiv6tel6vel) a Polg6rmesteri Hivatalban meg lehet tekinteni.

Munkaterv
10.$

(l) A k6pvisel6-testiilet 6ves munkaterv alapjan v1gzi munk6j6t. Az 6ves munkaterv a

k6pvisel6-iesttilet a\tal tfugyal6sra keriil6 napirendeket fogalmazza meg havi bont6sban.
(2j a munkaterv javaslatot minden 6v januar 3l-ig az Ugyrendi Bizotts6g k6sziti el 6s a
fb napirendek csak a munkatervben
bizotts6g elndke terjeszti el6 elfogadfura.
meghatfrozott bizotts6g el6zetes v6lem6ny6nek kik6r6s6vel terjeszthet6k e16.
(3) A munkaterv el6k6szft6se sorfn az Ugyrendi Bizotts6g javaslatot k6r:
a) a polg6rmestert6l,
b) az alpolgilrmestert6l,
c) a bizotts6gok elndkeit6l,
d) az dnkorminyzati int6zm6nyek vezet6it6l,
e) a hivatal tev6kenys6g6vel kapcsolatban ajegyzbtol.
(4) A munkaterv tartalmazzai
a) a k6pvisel6-testtilet iil6seinek tervezett id6pontjait 6s napirendjdt,
b) a tenrezett napirendi pontok el6terjeszt6inek nev6t,
c) az el6terjesztdsben k0zremtikdd6ket,
d) a tew ezett napirendi pontot v6 I em6nye zo bizottsilg me gi el6 16 s6t.

A

A K6pvi sel6-testiilet iil6s6nek

<i

sszehiv6s a, v ezetfse

11.$

(l) A K6pvisel6-testiilet
-til6r.n

iil6se nyilv6nos.
a kdpvisel6-testtilet tagjai, a jegyzo, tov6bb6 meghiv6s eset6n az 6rintett 6s
r"ukertO, valamint ajegyzlkdnywezet6 vesz r6szt. A zirt iil6s szavaz6s6n csak a k6pvisel6k,
ajegyzb 6s ajegyzlkdnywezet6 vehet r6szt.
(3) A k6pvisel6-testiilet iil6s6t a polgirmester vezeti.
(4) A polg6rmester az iil6s megnyit6sa ut6n
ul--.gaffupitja annak hatinozatk6pess6g6t. Hathrozatklptelens6g eset6n az iil6st elnapolja, s
gondoitodlk annak azonos napirenddel tdrt6n6 8 napon beliili fjb6li 6sszehiv6sar6l,
b) el6terjeszti az iil6s napirendj6t.
(5) A k6pviselo-testtilet a napirendrdl vita n6lkiil hat{xoz.

(2) ZAtt
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(6) A k6pvisel6-testiilet k6t til6se kdzdtti id6szak fontosabb esem6nyeir6l sz6l6 tbj6koztat6t a
testtilet a napirend el6tti t6mrik kOzOtt- vita n6lkiil - tudom6sul veszi, valamint ddnt a lej6rt
hataridejri hatbrozatokvl,grehajtfusrlr6l sz6l6 beszrlmol6k elfogad6sar6l.

A.z

el6tedeszt6s

12.$

(l) A k6pvisel<i-testiilet

iil6s6re az on6ll6 napirend ir6sban, az egy6b kieg6szit6sek sz6ban is
el6terjeszt6ek. Erdemi d0nt6st, lnttxozathozatalt ig6nyl6 iigy csak ir6sban terjeszthetd el6'
Halaszthatatlan esetben a polg6rmester enged6lyezheti az irisba foglalt el6terjeszt6snek 6s
hatirozati javaslatnak az iil6sen tdrt6n6 kioszt6s6t.
(2) Az til6sre ir6sbeli el6terjeszt6st tehet: a polg6rmester, az alpolg6rmester, a jegyz6, a
bizotts6gok elndke, az dnkormfnyzati intlzmdnyek vezet6i thjlkoztat6k 6s beszrlmol6k
vonatkoz6s6ban, tov6bb6 mindazok, akiket a k6pvisel6-testtilet el6terjeszt6s elk6szit6s6re
kdtelez, illetve felk6r.
(3) Az ir6sbeli el6terjesztdsek a k6pvisel6-testiilet hivatalanak 6ltal6ban 15 nappal, de
legk6s6bb 8 nappal az til6st megel6zoen kell leadni.
(4) Azel6terjesztds fbbb elemei:
a) titrgy pontos meghatilroziis,
b) annak 6ttekint6se, hogy a t6makdr szerepelt-e mar kor6bban is napirenden, s ha igen, akkor
milyen ddnt6s sziiletett,
c) az el6k6szit6sben r6sztvev6k megnevez6se,
d) az el6k6szit6s soriin felmeriilt kisebbs6g v6lem6ny6nek ismertetdse,
e) hatfur ozati j avaslat, amely e gy6rtelmtien me gfo g almazotl rendelkez6 16 s zb 61 6ll,

f) az esetleges alternativ ddnt6sre el6terjesztett javaslatok egym6st6l elkiiltiniil6
megfogalmazdsa,
g) ameghozand6 ddnt6s indokai,
h) a v6grehajt6s6rt felel6s szerv, vagy szem6ly megiel<il6se,
i) a v6grehajt6si hat6rid6 megiel6l6se.
(5) Az ir6sban kikiilddtt el6terjeszt6sekkel, hatfurozati javaslatokkal kapcsolatban a
bizottsdgok 6s b6rmely k6pvisel6 m6dosit6 inditvrinyt nyrijthat be legk6s6bb az iil6s kezdete
el6tti napon a polg6rmesterhez.

A siirg6ss6gi inditvrlny
13.

(l)

$

Siirg6ss6gi inditvanyt a tiszts6gvisel6k, a t6makdr szerint illet6kes bizotts6g elndke, a
k6pvisel6-testi.ilet tagia, a jegyzo nyrijthatnak be. A stirg6ss6g titrgyhban a k6pvisel6-testtilet
egyszerittibbs6gtiszavazilssalvitan6lkiildtint.
(2) A siirg6ss6gi inditv6nyt a stirg6ss6g t6ny6nek 6s rdvid indokolasanak ismertet6se mellett
legk6s6bb - M (5) bekezd6sben foglalt kivdtellel - a k6pvisel6-testtileti iil6st megel6z6 napon
irasban kell benyujtani a polgrirmestem6l.
(3)
siirg6ss6gi inditvrlnyk6nt benyrijtott el6terjesztdseket a telepiil6si k6pvisel6knek
elektronikus lev6lben vagy egy6b rdvid riton k6zbesiteni kell.
(4) A (2) bekezd6sbe foglaltakt6l abban az esetben lehet elt6rni,ha az tinkormanyzat erdeke
azt indokolja. Ene figyelemmel a hat6rid6n trili stirg6ss6gi elSterjeszt6st az dnkorminyzat
6rdekeire hivatkozassal az el6terjeszt6s keret6ben az el6terjesztonek indokolnia kell.
(5) A polgrirmester jogosult arra, hogy stirg6ss6gi inditvrinyt hatrlridon tril, indokol6si
kdtelezetts6g n6lkiil is el6terjesszen.

A

5

A vita. aszavazhs
14.$

(1) A polgdrmester a napirendek sorrendj6ben minden el6terjeszt6s felett k0lcin-kiiltin nyit
vit6t, rnelynek sor6n:
a) az eloterjeszto anapirendhez avita el6tt sz6ban kieg6szit6st tehet,
b) az ,rloterj esztohdz a K6pviselo-testiilet tagSai, a tan6cskoz6si joggal r6szt vev6k k6rd6seket
tehetnek fel, amelyre az el6terjeszt6 kciteles rdvid riton v6laszt adni.
(2) A felsz6lal6sokra a jelentkez6s sonendj6ben keriilhet sor. A felsz6lal6s id6tartama
legfeljiebb 5 perc. Ugyanazon napirend keret6ben az ism6telt felsz6lalSs id6tartama a2 petcet
nem hLaladhatja meg. Azido trill6p6se miatt a polg6rmester megvonhatja a sz6t a felsz6lal6t6l.
(3) A polg6rmester soron kivtili felsz6lal6st is enged6lyezhet.
(4) Az el6terjeszt6 a javaslatot, illetve a telepiil6si kdpvisel6 a m6dosit6 javaslat6t a vita
lezin|shigmegvilltoztathatla,6s aszavaz6s megkezdeseigaztbdrmikor vissza is vonhatja.
(5) A vita lezinits5rra a testiilet b6rmely tagja javaslatot tehet. E javaslatr6l a testtilet vita
n6lkii.t hatitroz. A vita lezitrfusaut6n a napirend eload6ja viilaszol ahozzdsz6l6sokra.
(6) A vita lezdrttsa utrin, a hattrozathozatal elott a jegyzonek sz6t kell adni, ha a javaslatok
t<irv6nyess6g6t illetoen 6szrev6telt kivan tenni.
(7) a;polg6rmester az el6terjeszt6sben szereplo 6s a vit6ban elhangzott hatitrozatijavaslatokat
egyenk6nt bocs6tja szavazdsra. El6szdr a m6dosit6 6s kieg6szit6 inditvanyokr6l ddnt a testiilet
- az elhangz6s sorrendjdben - majd az eredeti hatilrozatijavaslatr6l.

1s.$

(l)

1, K6pvisel6-testtilet dcint6seit rendelet vagy hattrozat formhjhban hozza meg nyilt

szavazhssal.Hatfurozathozataha 6ltal6ban egyszerti sz6tcibbs6ggel, k6zfelemel6sserl keriil sor.
Ez az iil6sen jelenl6v6 k6pvisel6k tcibbs6gdnek szavazatdt jelenti.
(2) Amin6sitett tdbbs6g a megv6lasztott k6pvisel6k t6bb mint a fel6nek (4 f6) egvet6rt6 igen
vagy nem szav azatht jelenti.
(3) A k6pvisel6-testiilet titkos szavazdst tarthat mindazokban az tigyekben, amelyekben zirt
iil6st kiiteles tartani, illetve zilrt:irl6st tarthat. A titkos szavazils lebonyolit6str6l etz Ugyrendi
Bizotts6g gondoskodik.
(4) A titkos szavazhs borit6kba helyezett, kdrb6lyegz6vel ell6tott szavazolapon tdrt6nik, arra
kijeltilt helyis6g 6s urna ig6nybe v6tel6vel. A titkos szavazdsr6l kiil<jn jegyz6kdnyvet kell
felvernni.
(5) Titkos szavazfsnill szavazategyenlos6g eset6n - technikai sztinet k<izbeiktat6siival - ujabb
szavazhst kell tartani. Ujabb szavazategyenl6s6g eset6n a szavazdst a K6pvisel6-testtilet
krivetkez6 iil6s6n lehet megism6telni.
(6) A.titkos szavazdssal hozott hatitrozatot is nyilv6nos i.il6sen kell ismertetni, fig;yelemmel a
szem6lyis6gi j ogok gyakorl6srira.
(7) N6v szerinti szavazdst kell elrendelni, ha
a) azr tcirv6ny el6irja,
b) az:t a polg6rmester vagy a jelenl6v6 kdpvisel6k tcibbs6ge k6ri.
(8) ){6v szerinti szavazds rigy tdrt6ni, hogy a jegyzo felolvassa a k6pvisel6k nev6t
n6vsrrrrendben, de utoljara a polg6rmester szavaz. A szavazhs v6g6n a k6pvisel6 tyilatkozatht
alfuiriis|val hitelesiti. A nyilatkozaton szerepeltetni kell az til6s napj6t, helyszin6t, a napirendi
pont<rt, valamint azt,hogy a szavazils melyik javaslatra vonatkozott.
(9) A. K6pviselo-testiilet d<int6shozatalilb6lkizinhat6 az, akit vagy akinek ahozziltartoz6ifit az
iigy szem6lyesen 6rinti. A telepiil6si k6pvisel6 kdteles bejelenteni szem6lyes 6rintettsdg6t. A
kizar6sr6l az 6rintett telepiil6si k6pvisel6 kezdem6nyez6s6re vagy b6rmely teleptldsi

6

k6pviselo javaslat6ra

a

Kdpvisel6-testiilet ddnt.

A kizarl telepiil6si k6pviselot a

hatiro"zatkepess6 g szempontj 6b6l j elenl6vonek kell tekinteni.
(10)
szemdlyes 6rintetts6g bejelent6s6nek elmulaszthsa eset6n a K6pviselo-testiilet a
ddnt6s6t a szem6lyes 6rintetts6g bejelent6s6nek elmulasztds6r6l val6 tudom6sra jut6st kdveto
iil6sen feliilvizsg6lja, tov6bb6 ezzel egyidejtileg az okozotl kar megt6rit6se irant ig6nyt
t6maszthat.
(11) A. k6pvisel6-testi,ileti hatarozatokr6l a PolgSrmesteri Hivatal nyilvantart6st vezet.
(12)
hatftrozatokat a jegyz6kdnyv elk6szit6s6t kdvet6 3 napon beliil el kell kiildeni a
v6grehaj tds6rt felel6 s szem6lynek 6s szervnek.

r\

l\

K6rd6s, interpell6ci6
16.$

(1) A k6pvisel6 a testiileti til6sen a polgdrmesterhez, a jegyzbhdz es blrmely bizotts6g
elnrikrlhez - dnkorm6nyzai ngyben - tov6bb6 a polg6rmesteri hivatal 6s int6zmdnyei feladat6s hat6sk<ir6be tartoz6 iigyben interpell6ci6t, k6rd6st intezhet. Amennyiben a kdrd6s,
interpr:ll6ci6 ir6sban az iil6s el6tt 3 nappal benyrijt6sra keriilt, az erintett az i.il6sen k<iteles
v6laszolni. Az iil6sen sz6ban eloterjesztett k6rd6sre, interpell6ci6ra 8 napon beliil lkell v6laszt
adni. Annak elfogad6srlr6l a testi.ilet kdvetkezo iil6s6n dcint.
(2) A. testiileti til6sen el6terjesztett k6rd6s, interpell6ci6 illetve az erre adott v6lasz
elmond6s6nak id6tartama maximum 5 perc.
(3) A kdrd6sre, interpell6ci6ra adott v6lasz elfogad6sitr6l a k6pvisel6 nyilatkozik, a k6pvisel6testiilet hatirozattal d<int, ha a k6pviselo avillaszt nem fogadja el.
(4) A k6pvisel6-testiilet az interpell6ci6 alapjrln vizsgiilatot is elrendelhet. A vizsgillatot a
polgiirmester kriteles lefolytatni, s abban az interpell6l6 k6pvisel6 is r6szt vehet. Ha a
vizsgillat a polg6rmester szem6ly6t 6rinti, azt az alpolg6rmester folytatja le.

A tan6cskozils rendj6nek fenntart6sa
17.$

(l) A k6pvisel6-testiilet tan6cskoz6si rendj6nek fenntart6sa a polg6rmester feladata,
A pol;g6rmester ennek 6rdek6ben:
a) figyelmezteti ahozzhsz6lot, aki elt6r athrgyalt t6mrlt6l,
b) figyelmezteti ahozzitsz6l6t, ha a tan6cskozhshoz nem illo, m6sokat s6rto kijelent6st tesz,
ism6telt fi gyelmeztet6 st krivet6en me gvonhatj a a szot a hozzhsz6l6t6l,
c) tarrt6s rendzavarhs, 6lland6 l6rma vagy a vita folyamatos rendj6t ellehetetlenitl6 esem6ny
kdvetlkezt6ben a polg6rmester - ha ism6telt figyelmeztet6sei sem j6rtak eredm6nnyel -

felfiig geszti az iil6st.
(2) A nyilv6nos l6sen megielent 6llampolg6rok a sz6mukra kijel<ilt helyet foglalj6k el. A
tandct;kozils rendj6nek megzavar6sa eset6n a polg6rmester rendreutasithatja a rcndzavar6t,
ism6tlf6d6 rcndzavards eset6n pedig az lrintettet a terem elhagy6sara is ktitelezheti.
(3) A polgrirmesternek a rendfenntart6s 6rdek6ben tett intdzked6sei ellen felsz6lalni, azokat
visszautasitani, veliik vitilba sz6llni nem lehet.
A jegyzokdnyv
18.$

A

(1)
k6pvisel6-testiilet til6s6rol az Mdtv. 52. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak alapjan
jegyz,bkdnyvet kell k6sziteni. A jegyz6kdnyv elk6szit6s6r6l ajegyzo gondoskodik.
(2) A k6pviselo-testiilet iil6s6nek a jegyz6k6nyv6t a polg6rmester 6s a jegyzo irja al6.

k6pvisel6-testtilet az til6sen jelenl6vo tagSai kdziil - a polg6rmester kiv6tel6vel j egyzdrkdnyv hitelesit6t v6laszt.
(+j-Hit.t.rit6ket csak a k6pvisel6-testtileti tagok ktiztil lehet v6lasztani, maximum 2 f6f. A
hitelesrit6k feladataazelkeszilt jegyz6kdnyv al6ir6ssal tcirt6n6 hitelesit6se.
(5) A v6laszt6polgarok - a zfrt iil6s kivitel6vel - betekinthetnek a kdpviselo-testiilet
el6terjeszt6s6be 6s til6s6nek a jegyzlkonyv6be. A 26rt 0l6sr6l ktildn jegyz6konyvet kell

(3)

A

k6sziteni.
(6) Z rti.il6sen a jelenl6v6k hangrdgzit6sre alkalmas eszkd,zt nem haszn6lhatnak.
(7) A legszdlesebb nyilv6noss6g illetve a betekintds biztositrisa 6rdek6ben a jegyzl'kdnyvet 6s
mell6kleteit kiv6ve a zirt fll6sek anyagfut folyamatosan, elk6sziilte ut6n a Polg6rmesteri
Hivatalban hozz6ferhet6v6 kell tenni.

-

-

A k<izmeghallgat6s, helyi f6rumok

le.$

A k6pvisel6-testiilet 6vente egy alkalommal

ktizmeghallgat6st tart az 6llamprolgrirok,

tarsadalmi szervezeteknek, hogy kdzvetleniil terjesszdk elo koz6rdekti

a

javaslataikat,

A

lakoss6g meghatinoz6 kdr6t vagy jelent6s rlszdt 6rint6 testiileti dcint6sek
meghozatala el6tt a k6pvisel6-testiilet kdzmeghallgatdst kdteles tartani, amelyen a r6sztvev6k

k6rd6seiket.

k<tzvetleniil

a

ddnt6shoz6k

el6tt kifejthetik 6ll6spontjukat az

eloterjeszt6sr6l. A

kdzm,eghallgat6s kiir6srira a k6pvisel6-testtileti iil6s <isszehivdsdval kapcsolatos sz:ab6lyok az
irrinyerd6ak.

20.$

A kd,pvisel6-testiilet a lakoss6g, a t6rsadalmi

szervezetek thjekoztatisa, v6lem6ny6nek
megisimer6se c6lj6b6l 6vente legal6bb egy alkalommal falugyril6st tart. A falugytil6s kiir6sara
a kOzrme ghall gat6ssal kapcsolato s szab6lyok az irdny ad6ak.

IV. A k6pviselo-testiilet bizottsdgai
21.$

(l) A k6pvisel6-testiilet

6lland6 bizotts6gok irtj6n l6tja

szerv ez6 s6t 6s ddnt6se v6 grehaj t6sanak elleno

el

feladatainak el6k6szitds6t,

rz6sdt.

(2) A k6pvisel6-testtilet 6lland6 bizotts6gai
a) Ug;yrendi Bizotts6g,
b) Pdnziigyi Bizotts6g,
c) lgazgathsi 6s Kisebbs6gi Bizotts6g.
A bizotts6gok tagjainak nev6t 6s lakcim6t a2. szitrrtri fiiggeldk tafialmazza.
(3) A bizotts6gok mrikddds6vel kapcsolatos iigyviteli feladatokat a Polg6rmesteri JFlivatal l6tja
el.
(4) ,r\ bizotts6gok mrikcid6s6re vonatkoz6an az dnkormanyzat mtikdd6si szab6lyait kell
alkalmazni azzal,hogy az til6sr6l k6sziilt jegyz6kdnyvet a bizotts6g elndke 6s egy tagSa iria
aI6.

22.5
(1) A.z Ugyrendi Bizotts6g tagf ainak szima3 f6.
(2) A. k6pvisel6-testtilet e16 az tigyrendi bizotts6g 6ltal benyrijtand6 el6terjeszt6sek:
a) iltruhinott jogkdrben hozott d<int6sekrol val6 besz6mol6s,

8

b)

ri
al'

k6pviselo-testUlet 6
a poig6rmester 6s
A polg6rmesteri
.gviarjU betdltetlens6ge, vagy a
.Ziuraott alpolg6rmester tartoi
hivja 6ssze a k6pvisel6-testi.iletet, 6s vezeti a k6pvisel6-testiilet iil6s6t.

a

(3) A

az
6s

k6pvisel6-t"ritil"t

terjeszt6s'
tiszts6g
tagjaib6l
;s6g elndke

xi

t

pol
akadAty

el6 az iigyrendi

bizottsdg 6ll6sfoglal6s6val benyfjthat6

eloterj esztdsek:

a):;zewezeti 6s mtikod6si szab6lyzattol s2616 rendelet,
b) a polg6rmester, 6s a k6pvisel6k dijazilsaval osszeft.iggo ddnt6sek.
(4) Azztigyrendi bizotts6g feladatat- 6s hat6sktire
'a)
el6iii6sziti a k6pvisel6-testiilet 6ves mu katerv javaslat6t, 6s el6terjeszti a k6pviselotestiil:t i.il6s6n,
b) o sszef6rhetetlens6 ggel kapcsolatos feladatok ell6t6sa,
cj a polgrirmester 6s alpolgarmester d{jaz6s6nak emel6s6re vonatkoz6 javaslat l<idolgoz6sa
6s benyrijt6sa a k6pvisel6-testiilet e16,
d) a polg6rmJster 6s alpolg6rmester jutalmazhsira vonatkoz6 javaslat kidolgoz6sa 6s
benyujt6sa a k6pvisel6-testiilet e16,
.; aontert hoz ak6pvisel6-testiilet 6ltal abizotts6gra eseti jelleg gel tiruhilzott hatiiskdrben,
f) a szewezeti 6s mtik<iddsi szabillyzat c6lszenis6g6nek, helyi igdnyeknek, adotts6goknak
va16 rnegfelel6s6g6nek nyomon kovet6se,
g) etldtja a titkos szavazilssal kapcsolatos teend6ket.
(5) A biz;tts6g feladata, hogy a (4) bekezd6s szerinti tigyekkel kapcsolatban
a) szewezze 6s ellen6rizze a dont6sek v6grehajt6s6t,
bi nyomon k<jvesse a Polg6rmesteri Hivatal kiildndsen dont6s el6ktlszit6sre 6s

'

-

v6grerhajt6sra ir6nyul6 - tev6kenys6g6t.

23.$

(1) A.k6pvisel6-testtilet ele azUgyrendi Bizotts6g nyfjtja be a vagyonnyilatkozat ellen6rzdsi
.5*io eredm6ny6r6l sz6l6 thjdkoztat6t, valamint az 6ves tev6kenysdg6r6l sz6l6 besz6mol6t'
Az Ugyrendi Bizotts6g feladat- 6s hat6sk<ire polg6rmesteri 6s k6pviseloi
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban
u; utitu. 39. $ (3) bekezd6s6be foglalt vagyonnyilatkozat nyilv6ntart6s,
,ha azellenorz6sre kezdem6nyez:6s 6rkezik,
bj a vagyonnyriitkozatvizsgillata,ellen6rz6se
-ponttan
leirt eljar6s lefolyat6s6t kovetoen az eredm6nyr6l a k6pviiselo-testiilet
cj a u)
tfijlkoztatdsa.
iital abizotts6gra eseti jelleg gel ltruhhzott hLatdskorben'
d) d6nt6st hoz ak6pvisel6-testiilet
-Bizotts6g
a vagyonnyilatkozatok nyilvantart6sara 6s ellen6rz6s6re
(3) Az Ugyrendi
vonalkoz6an az tigyrendj6ben r6szletes bels6 szabalyokat 6llapit meg.

a

fb

24.5
Penztigyi Bizotts6g tagjainakszitma3 f6.
kivtil
iZ) trpe1y1togyi Uizotsag f"ludut 6s hat6skdre az Mdtv. 120. $-6ban foglaltakon
a') a kdlts6gvet6si koncepci6 tewezet v6lem6nyez6se,
b) a ktilts6gvet6si terv megalapozilshtc6lz6 rendeletm6dosit6sok kezdem6nyez6se,
c) a terv szerinti g*dakoaas figyelemmel kis6r6se, javaslatt6tel gazdillkod6ssal

(l) l\

a

risszefiig96sben,

hoz ak6pvisel6-testtilet 6ltal abizotts6gra eseti jelleg gel fltruhdzott hatdskorben.
(3) z\ k6pviselo-testiilet el6 apfir:z:digyibizottsitgSltal benyrijtand6 el6terjeszt6sek:
dy dtint6st

9

a) a terv szerinti

gazdillkodhs figyelemmel kis6r6s6nek tapasztalatair6l sz6l6

el6terjeszt6sek,

b) a gazdillko d6s sal d s szefti g 96 sben k6 s zitett j avaslatt6telek,
c) arz 6tnft6zott hat6sk6rben hozott ddnt6sekr6l sz6l6 t6jekoztat6,
(4) A Jk6pvisel6-testiilet el6 a pdnziigyi Bizotts6g 6ll6sfoglal6s6val benyrijthat6 eloterjesztdsek
a) arz 6ves kcilts6gvet6si terv,
b) a f6l6ves kolts6gvetdsi besz6mol6,
c) u 6ves zfurszhmad6si rendelet,
pontja szerinti iigyek.
d) a (2) bekezd6s a)-c)
'bizottsagra
61land6, visszavon6sig 6rv6nyes 6tuh zott hatdskdrdk
pdnzi1gyi
(5)

A

nincsernek.

2s.

$

(1) A:z Igazgatitsi 6s Kisebbs6gi Bizotts6g tagiainak szitma 5 fo'
(2)
6s Kisebbs6gi Bizotts6g feladatai
' Algazgat6si
-azlnkorm6nyzat
szociillis 6s gyermekv6delmi thrgyu rendeleteiben merghathrozott
a)
feladat- 6s hat6skdrd,k gyakorl6sa,
b) azhtruhiy;ott hat6skdrok gyakorlSsir6l a k6pvisel6-testiilet thjekoztathsa,
c) Javaslatt6tel a helyi szoci6lis h6l6 fejleszt6s6re,
d) Javaslattetel agyermekv6delmi ell6tiisok, szolgilltatilsok fejleszt6s6re.
A szoci6lis tirgqthelyi rendelet tervezet el6zetes vdlem6nyezdse,tdszv6tel a Szoci6lis
Kerekasztal munk6j 6ban,
Vdlem6nye zi es ellen6rzi a lakoss6g mtivelod6siigyi, oktatdsiigyi, eg,6szs6giigyi,
szoci6lpolitikai 6s sport helyzet6nek alakul6srlt.
g) Javaslatot tesz 6s dolgoz ki mtikdd6sheztartoz6 iigyekben,

'

.l

0

k6pvisel6 testtilet el6 keriil6 kisebbs6gi iigyekben v6lem6nyt nyilvanit 6s
kapcsolatot 6pit ki a kisebbs6g szerveivel, segitijogaik 6rv6nyesit6s6t.
k6pvisel6+.riti1"t el6 a szoci6lis bizotts6g 6ltal benyrijtand6 eloterjeszt6sek a (2)

[.] A

(3)

lr

bekezdds c)-e) 6s h) pontjaiban meghatarozott tigyek.
(4) A. rro.i6lir bizoltsagia htnthtnott 6lland6, visszavon6sig 6rv6nyes iltruhazott hat6skdrdket
a szoci6lis 6s gyermekv6delmi tht gy:ft

helyi rendeletek hataro zzitk meg.

V. A polgrirmester, az alpolg6rmestet, a jegyzo
26.$
(1) lr telepiilds valaszt6polgfuai - a v6laszt6si torv6nyben el6irtak szerint - a polg6rmestert
k6zvetleni.il v1lasztjhk *.g. R megbizaths6t fo6ll6sban l6tja el. A polg6rmester a k6pviselotestiilet ddnt6sei szerint 6s saj6t <inkorm6nyzati jogkdrdben iranyitja a hivatalt.
(2) I' polg6rmester f6bb feladatai:
u)'- 6nt ot1ninyzatdemokratikus mrik<id6s6nek, sz6leskdrti nyilvanoss6g6nak biztosit6sa,
bj teleptil6sfejlesztds, kozszolgilltat6sok szervez6se, abizottshgok v6lem6ny6nek frgyelembe
v6tel6vel,
c) teltepiil6si k6pvisel6k, bizotts6gok munk6janak segit6se,
d) egyiittmtikodds a tarsadalmi szew ezetekkel,
ej t apcsotattart6s a nem dnkorm6nyzati t:v6kenys6get vegzo szervekkel, r'6llalatokkal,
gazd ashgi t6rs as 6gokk al, int6zmdnyekkel.
(:; ,rr polgarmester
6llamigazgatfusi feladatait, hat6s6gi jogkdr6t ktildn torvdny 6llrpitja meg.
-pofEarmester
(+i
t6voll6t6ben ir6sbeli felhatalmazhsa alapjfun, illetve akadillyoz:tat6sa eset6n
az alpolgirmestert a polg6rmester jogosults6gai illetik meg.

l

l0

(5)

A

polgiirmester h6tfdnk6nt

8

6r6t6l 11.30 6rfiig fogad66rSt tart a Polg6rmesteri

Hivata.lban.

27.5

-

(1) A .k6pvisel6-testtilet
a saj6t tagjai kdziil a polg6rmester javaslatiira, titkos sztlazdssal a
k6pvisel6-testtilet megbizatdsanak idotartamira- a polg6rmester helyettesit6s6re, munk6jrinak
segit6si6re alpolgrirmestert v6laszt.
(2) Atz alpolgdrmester tiirsadalmi megbizatisban l6tja el feladatait. Az alpolgrflrmester a
po I gilrme ster ir6nyit6s 6v al l6tj a el fe I ad atait.
(3) Az; alpolg6rmester csiitOrtcik<ink6nt 8-9 6ra kdz6tt a Polg6rmesteri Hivatalban fogad66rrlt
taft.

A

pol g6rm ester, az alpol grirmester helyette sit6 se

28.$

A

polgilrmesteri 6s alpolgilrmesteri tisztsdgek egyidejri betriltetlens6ge, illetve tart6s
akadillyoztat6saeset6nazeljinilsiszab6lyok:
(1) Ha a polgrirmesteri 6s az alpolgrlrmesteri tiszts6g egyidejtileg nincs betdltve, illetve
tart6san akadillyoztatva vannak tisztsdgiik ell6t6s6ban, ez esetben a K6pvisel6testtilet
tisszehLiviisilnak, vezet6s6nek a feladatait az Ugyrendi Bizotts6g elncjke lifija el.
(2) Ta:rt6s akadiiy oztat6snak mino siil :
a) 30 napot meghalad6 betegs6g,
b) 30 napot meghalad6 fizet6s n6lkiili szabads6g,
c) biintet6 vagy egydb elj6r6s miatti tiszts6gb6l val6 felfiiggeszt6s.

A jegyzo
2e.$

(l) A polg6rmester pillyinat alapjfun hathrozatlan id6re a jogszab6lyban mr:g6llapitott
jegyz6t nevez ki. A jegyziti kinevez:6s vezetoi
k6pesit6si kdvetelm6nyeknek megfelel6
megbiz6snak min6si.il, alkalmazni kell 16 a kdzszolg6lati tisztvisel6kr6l sz6l6 t<irv<iny vezetoi
megbizhsra vonatkoz6 rendelkez6seit.
(2) A j egyzo v ezeti a polg6rmesteri hivatalt
a) gondoskodik az <inkormanyzat mtik<id6s6vel kapcsolatos feladatok ell6t6sar6l,
b) a hat6skdr6be tartoz6 tigyekben szabillyozza a kiadmdnyozils rendj6t, gyakorolja a
munkliltat6i jogokat
k6pvisel6-testiilet hivatallnak kdztisztvisel6i tekintet6ben. A
kineverz6shez, felment6shez, jutalmaz6shoz apolg6rmester egyet6rt6se sztiks6ges.
(3) A jiegyz6 szerddnk6nt 8 6r6t6l 1 1.30 6r6ig fogad6Srilttart a PolgSrmesteri Hivatalban.

-

-

a

A polgdrmesteri hivatal
30.

$

(1) A k6pvisel6-testiilet bels6 tagoz6dhs n6lkiili egys6ges hivatalt hoz letre - Saj6kaza
Polgrfumesteri Hivatal elnevezdssel - az onkorminyzat mrik<id6s6vel, valamirrt a ktildn
tdrv6nyben meghatiirozott tllanigazgatilsi iigyek drint6sre va16 elok6szit6s6vel 6s
v6grehaj t6s6val kapcsolato s feladatok ell6t6s6ra.

(2)

A hivatal munkarendj6t,

szabillyozza.

az iigyf6lfogad6s rendj6t a k6pvisel6-testiilet

rendeletben

11

Yl. Az dnkorm6nvzati rendeletalkot6s
:-z.s
(1) A k6pvisel6-testiilet rendeletet alkot a trirv6ny 6ltal nem szabilIyozott helyi t6rsadalmi
viszonLy rendez6s6re, valamint felhatalmaz6srira annak vdgrehajt6silra. Az Onkrcrmilnyzati
rendelet a helyi kdzhatalom gyakorl6sanak megjelen6si form6ja, a kcizs6g igazgatil:si teriilet6n
6llampolg6ri jogot, kOtelezetts6get 6llapit meg.
(2) Onkorm funyzati rendelet alkot6s6t kezdem6nyezheti:
a) a kdpvisel6-testiilet taga,
b) a klpvisel6-testiilet bizotts6ga,
c) ajegyzo.
(3) A. rendeletalkot6sra iranyul6 inditvanyt a polgdrmesternek kell el6terjerszteni, aki
tdjlkoztatja a testiiletet a kezdemdnyez6srol. A K6pvisel6-testiilet 6ll6st foglal a rendelet
sziiksrlgesseger6l, a rendelet elSk6szit6s6rol 6s annak m6djar6l. A testiilet meghittfirozza M
el6k6szit6s menetdt, megbizza valamely bizottsitgttt vagy az el6k6szit6sre ktl<in bizotts6got
hoz 16tre.
(4) A. rendeletet a Polg6rmesteri Hivatal hirdet6t6bl6jrln tdrt6n6 kifiiggeszt6ssel kell
kihirdetni. A kihirdet6s id6pontja a kifiiggeszt6s napja.

VII. A t6rsulis
33.$

lr

(1) k6pvisel6-testtilet feladatainak hat6konyabb, c6lszenibb megold6sa 6rdek6ben
tarsukisokban vehet r 6szt.
(2) Azz egyes t6rsul6sokban val6 egyi.ittmtik<idds r6szletes szab6lyait esetenk6nti meg6llapod6s
tartalr.nazza.

VIII. Helyi n6pszavazhs 6s n6pi kezdemdnyez6s
34.$

A

kdpvisel6-testiilet on6ll6 rendeletben szabillyozza

a helyi ndpszavaz6:; 6s n6pi

kezdemdnyez6s rendj 6t.

IX. Az cinkormany
3s.$

A

kr5pvisel6-testiilet

az

szabrllf yokat kiilci n rendel etb

zat v agy ona

0nkorm6nyzat vagyongazd6lkod6s6val kapcsolatosi r6szletes
en szab 6ly o zza.

Az dnkorm

dny

zati gazdillko dhs szab6lyai
36. $

(1) A helyi dnkorminyzat gazdillkodfisanak biztons6g66rt a k6pvisel6-testiilet, a p;azdillkodds
szab iiy szeris6 g66rt a p o I g6rme ster a fe I e I o s.
(2) A gazdillkoddsra vonatkoz6 rlszletes el6irSsokat a kdlts6gvet6sr6l sz6l6 rendelet 6llapitja
meg.

(3)

A gazdiikodfus

biztosritja.

belso ellen6rz6s6t a k6pvisel6-testtilet belso ellen6rzesi tarsul6s ritj6n

t2
(4) A l<6lts6gvet6si szervek bels6 ellen6rzesi tev6kenys6g6r6l sz6l6 19312003.(Xl.'26.) Korm.
rendelet szerinti bels6 ellen6rz6si feladatokat a Kazincbarcika 6s Vonz6skdrzete, Tdbbc6hi
Onkorm6nyzati Kist6rs6 gi Trirsul6s Bels6 Ellen6rz6se l6tja el.

(1)

IX. Telepiildsi nemzetis6gi dnkormfunyzat
37.$
Siaj6kaza k<izs6gben M al6bbi, k<izvetleniil megv6lasztott

Onkonnrlnyzat(ok) mtikcidik :
a) ronaa.
(2) Anemzetis6gi tinkorm6nyzat k6pvisel6inek szima:4 fo
(3) A nemzetis6gi dnkorm6nyzat jogait 6s kotelezettsdgeit
20I I. 6vi CLXXIX. tdrv6ny hatirozza meg.

helyi nemzetis6gi

a nemzetis6gek jogair6l sz6l6

38.$

(l) A telepiil6si

dnkorm6nyzat Polg6rmesteri Hivatala a helyi nemzetisdgi dnl,rormhnyzat
munkrijahoz az alitbbi segitsdget nyrijtja:
a) elktlsziti az iil6sek meghiv6it 6s - ig6ny szerint -kiposthzza a testtileti anyagokkral egytitt,
b) vezeti az iil6sekr6l a jegyzok<inyvet,
c) levdez6si 6s egy6b adminisztr6ci6s tev6kenys6giikben ktizremriktidik,
d) a Polg6rmesteri Hivatal a helyi nemzetis6gi dnkormrinyzat gazd6lkodlis6t segit6
tev6kernys6g6t ktildn egyiittmtikcid6si meg6llapod6sban rogziti.
(2) A nemzetis6gi dnkorm6nyzat mrikrid6sdre vonatkoz6 rdszletes szab6lyokat Sz:ervezeti 6s
Mtiktid6siSzabillyzatuktartalmazza.

X. Zar6 rendelkez6sek
3e.$

(l) Eza rendelet 2015.6prilis l.

napjan l6p hat6lyba.
(2) e rendelet hat6lyba l6p6s6vel egyidejrileghatillyht veszi Saj6kazaKdzsdg OnJcorm6nyzat
Kdpvisel6-testiiletdnek Szervezeti 6s Mrikod6si Szabitlyzatin6l sz6l6 6i2013.(V[. 01.)
rinkorm6nyzati rendelete.

Saj6kaza, 2015. miircius

3 1.

iwna,, 'hurnal,,'--Tordk Zsuzsanna
jegyz6

1. sz. mell6klet

Pole6rnester 6s telep0ldsi k6pvisel6k adatai

L6szl6

stefan
Izs6 P61
Dr. Czenke Antal
Domb6vari Srindom6
EfqrzsA Rool6rka
P6sztor

J6zsef

Solt6szLaiosn6

polg6rmester

3720Sai6kafja,F(ilKi6cau.2t

3720 Sq6kaEja, Fiikilcziu. 6
telep0l6si kdpvisel6 3720 Saj6kaza, Bajcsy Zs. u..?..
teleptil6si k6pvisel6 3720 Saj6kaza, Szotak P. u. 1?1A
t"t""iitesi k6ovisel6 3720 Sai6kaza, Szabads6g u. 28.
telepiilesi k6pvisel6 3720 saj6kaza, 48-as u. 4.
telepiil6sik6pvisel6 3T20Sq6kaza,Szabadsag!. 19.

alpolgrirmester

2. sz. mell6klet

Ieazgat6si 6s Kisebbs6gi Bizotts6g taqiai
3720 Suj6karq szabadsag u. 19.
Laiosn6 elnok
3720 Sai6kaza 48-asuA
bizotts6gi tag
P6dor J6zsef
Saj6kaza, S6lyom telep 21.
3720
nem k6pv.biz.tag
Lakatos G6bor
Solt6sz

P6nztigyi Bizotts6g tagiai

Domb6v6ri Sandom6
Harzs6

elndk

Boeldrka bizottsdgitag

3720 Saj6kaza, Szotrik P. u. 13/A.
u. 28.
3720 Sai

Ugwendi Bizotts6g tagiai

J6rs'ef- elnok
P6szto-r
Solt6sz Laiosn6 bizotts6gi tag
Hegedtisn6

Petkovics nem k6pv.biz.t'ag

3720 Sq6kua,48'asuA
3720 Saj6kaza, Szabads6g u. 19.
3720 Saj6kaza, Kossuth L.u.29.

