Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (XI.04.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2017. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket
rendeli el:
1.§ A Rendelet 33.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.”
2.§ A Rendelet 34.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„34.§ A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a
polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a
szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt
nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen.”
3.§ A Rendelet a 43.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„43.§ (1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) a képviselőket,
b) jegyzőt,
c) az aljegyzőt, az érintett tisztségviselőket az őket érintő napirendi pontokhoz,
d) a napirend előadóját, amennyiben egyébként nem kötelezően meghívott,
e) akinek meghívása jogszabály szerint kötelező,
f) akiket a polgármester vagy a képviselő-testület a megtárgyalandó napirend témájától
függően indokoltnak tart, illetve akik meghívásáról a munkaterv elfogadásakor döntött,
g) az egyes napirendi pontok előterjesztőit,
h) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökét,
i) az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit az őket érintő napirendi pontokhoz,
j) a napirend tárgya szerint illetékes szervek, szervezetek, Álmosdon bejegyzett székhellyel
rendelkező önszerveződő közösségek, társadalmi szervezetek és alapítványok vezetőit.
(2)
A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg a jegyzőt, aljegyzőt, a települési
nemzetiségi önkormányzat elnökét, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódóan:
a) az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit,
b) az Álmosdon bejegyzett székhellyel rendelkező önszerveződő közösségek, társadalmi
szervezetek és alapítványok vezetőit,
c) akinek a tanácskozási jogot a polgármester esetenként megadja.
(3)
A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak részére csak a meghívót kell
kézbesíteni, az előterjesztések az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetők.

(4)
A polgármester a képviselő-testületi ülés időpontjáról és napirendjéről és a napirendek
írásos előterjesztéseiről a lakosságot a helyben szokásos módon értesíti.”
4.§ A Rendelet az 51.§-t követően az alábbi 51/A.§-sal egészül ki:
„51/A.§ (1) A Képviselő-testület, a polgármester a lakosság széles körét érintő kérdésben
lakossági fórumot tarthat.
(2)
Lakossági fórum tartását a Képviselő-testületnél, polgármesternél kezdeményezheti a
választókerület országgyűlési képviselője is.
(3) A lakossági fórum helyéről, időpontjáról és napirendjéről a polgármester legalább 5
nappal korábban az önkormányzat hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján tájékoztatja
a lakosságot.”
5.§ A Rendelet 108.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108.§ A Képviselő-testület állandó bizottságai és tagjainak száma:
• Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság: 3 fő önkormányzati képviselő és 2 fő külső
bizottsági tag
• Művelődési, Kulturális és Sport Bizottság: 2 fő önkormányzati képviselő és 1 fő külső
bizottsági tag”
6.§ A Rendelet 109.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„109.§ A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a képviselő-testület által átruházott
hatáskörben települési támogatást nyújt a 1993. évi III. tv. 45.§-ának rendelkezései alapján a
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételek szerint.”
7.§ A Rendelet 111.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„111.§ (1) A bizottság elnökét, valamint képviselő és nem képviselő (külső szakértő) tagjait a
Képviselő-testület választja meg.
(2) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági
működéssel összefüggésben azonosak.
(3) A képviselő több bizottság tagjának is megválasztható.”
8.§ A Rendelet 112.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„112.§ (1) A képviselő-testület bizottságai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő és
ellenőrzési feladatokat ellátó, a testület által döntési jogkörrel felruházható, egymással
mellérendeltségi viszonyban álló szervek.
(2) A Képviselő-testület állandó vagy - meghatározott időre vagy feladat elvégzésére ideiglenes bizottságokat hozhat létre.
(3) Az ideiglenes bizottság létszámát, összetételét, feladatkörét létrehozásakor a Képviselőtestület határozza meg.
(4) Az ideiglenes bizottság a Képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, illetve
mandátuma lejártát követően megszűnik.
(5) Az ideiglenes bizottság működésének szabályaira az állandó bizottság működésére
vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.
(6) Az állandó bizottságok konkrét feladatait az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.
(7) Az állandó bizottságok tagjainak nevét az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza.”

9.§ A Rendelet 113.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„113.§ A települési képviselők vagyonnyilatkozatának vizsgálatát a Pénzügyi, Ügyrendi és
Szociális Bizottság végzi. Az egyes vagyonnyilatkozatokat e bizottság tartja nyilván és
ellenőrzi.”
10.§ A Rendelet 124.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság első ülésen kijelölt egy tagja írja alá.”
11.§ A Rendelet 124.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bizottság a tevékenységről évenként beszámol a Képviselő-testületnek.”
12.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Á l m o s d , 2019. október 31.
Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2019. 11. 04.
dr. Medve Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet a 12/2019. (XI.04.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület Bizottságainak feladat-és hatáskörei
1. Művelődési, Kulturális és Sport Bizottság
Feladat- és hatásköre
a) Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű lakosság körülményeit, javaslatokat,
programokat, pályázatokat készít a megoldásuk érdekében.
b) Figyelemmel kíséri a község közegészségügyi helyzetét.
c) Kapcsolatot tart a község közegészségügyi szolgáltatóival.
d) Figyelemmel kíséri és segíti a község oktatási és közművelődési intézményeinek
tevékenységét.
e) Javaslatot tesz a kitüntető címek adományozására.
f) Közreműködik a községi rendezvények megszervezésében.
g) Közreműködik az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatainak ápolásában.
h) Kapcsolatot tart a településen működő cigány szervezetekkel.
i) Vizsgálja a cigányság életkörülményeit, programot dolgoz ki a helyi szociális
problémáik megoldására.
j) Együttműködik az Álmosdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
k) Figyelemmel kíséri a helyi múzeumok működését, javaslatot dolgoz ki a látogatottság
előmozdítására.
2. Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság
Feladat- és hatásköre
a) Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzat költségvetését, pénzügyi beszámolóit,
valamint zárszámadását.
b) Figyelemmel kíséri évközben a gazdálkodás menetét.
c) Javaslatot tesz hitelek felvételére.
d) Felügyeli a működési, fenntartási és felújítási előirányzatok felhasználását, a
bérgazdálkodást.
e) Javaslatot tesz a helyi adók megállapítására, módosítására.
f) Megvizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeit, erről jelentést
ad a képviselő testületnek.
g) Ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos
teendőket.
h) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva dönt a külön rendeletben
meghatározott önkormányzati közigazgatási egyedi hatósági ügyekben.
i) Véleményezi az önkormányzat szociális tárgyú rendeleteit.
j) Figyelemmel kíséri az önkormányzat szociálpolitikai és családvédelmi tevékenységét.
k) A polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát vizsgálja,
nyilvántartja, ellenőrzi.
l) Rendszeres kapcsolatot tart a rendőrséggel, a helyi polgárőrséggel és a civil
szervezetekkel.
m) Figyelemmel kíséri a helyi közbiztonsági helyzet alakulását.
n) A képviselők lemondó nyilatkozatát képviselő-testület elé terjeszti

1. számú függelék a 12/2019. (XI.04.) önkormányzati rendelethez
Bizottságok tagjainak névsora
1. Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság
Elnök:
Bardovics Sándor
Tagok:
Bacsa László Zsolt
Fórián Gyula
Fórián József
Kupás Lajosné
2. Művelődési, Kulturális és Sport Bizottság
Elnök:
Oláhné Balogh Timea Rozália
Tagok:
Nagy Gergő
Diószegi Béláné

