
Lovas Község Onkormányzat Képviselő_testületének
412015. 0V, 14.) önkormányzati rendelettel módo§ított

l8l2014. (XII. 1ó.) önkormányzati rendelete
Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működósi Szabá|yzatáról

(egységes szerkezetben)

Lovas Község Önkormányzatának Képviseló+estülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarorság helyi
önkormányzatairól szóló 201l. évi CLXXXX. törvény 53. § (1) bekezdése alapjan a
következőket rendeli el:

I. Fejezetl

Általános rendelkezések

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye

1.§

(1) Az önkormányzat megnevezése: Lovas Község Önkormányzata
(2) Az önkormányzat székhelye: 8228 Lovas, Fő utca 8.
(3) Az önkormányzat levelezési cime: 8228 Lovas, Fő utca 8.
(4) Az önkormányzaí adószáma: 15428969-1-19
(5) Az önkormányzat tevékenysége: 841l általános közigazgaíás
(6) Az önkormányzat PIR szima:. 428963
(7) Az önkormányzat honlapja: www.lovas.hu
(8) Az önkormányzat illetékességi területe: Lovas község közigazgatási területe
(9) Lovas kőzségközigazgatási területe: l0 ha 6558 m2
(l0)A községet határolják: északon, észak-keleten Felsőörs, délen, dél-keleten Alsóörs,

dél-nyugaton, nyugaton Paloznak

2. Az önkormánvzat fenntartásában működő intézménvek

2.§

1) Alsóörsi Közös Önkormanyzati Hivatal
a) székhelye: 8226 Alsóörs, Ady Endre utca 7.
b) levelezési címe:8226 Alsóörs, Ady Endre utca 7.

c) adószáma: l5803500- 1- l9
d) tevékenysége: 8411 általános közigazgatás
e) PIR szánra: 803504

I honlapja: www.alsoors.hu
g) illetékességi területe: Alsóörs és Lovas község közigazgatási területe
h) alapítás időpontja: 20i3.január 1.

i) alapítói jog gyakorlója: Alsóörs Község.Önkormányzata
Lovas Közsóg Onkormányzata

j) gazdálkodási besorolása: önállóan működó és gazdálkodó

l Megállapította a 4/201 5.(IV. l4.) önkornrányzati rendelet, H atályba lépett 20 l 5. 04. l4. napján.



(1)

(2)

3.§'

Lovas Község Önkormányzatának jelképeit és azok használatának rendjét a Lovas község
jelképeiről és a jelképek használatáról, valamint a Magyar Köztársaság nemzeti
jelképeinek Lovas községben töfténő elhelyezéséről szóló 5/1998. (VI. 11.)
önkormányzati rendelet szabá|yozza.
Lovas Község Önkormányzat díszpolgári cím adományozásának rendjét a Lovas község
diszpolgára cím adományozásáról szóló 3/2000. (N. 28.) önkormányzati rendelet
szabályozza.

4.§

Lovas község testvértelepülése: Nyitrageszte (Szlovákia).

II. Fejezet3

Az önkormányzat feladat- és hatáskörei

l. Az önkormányzat feladatkörei

5.§

(1) Lovas Község Önkorm ányzaía jogi személy. Az önkormányzati jogokat - a jelen
rendeletben foglalt kivételekkel - az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

(2) Az önkormányzat áItal ellátott alapfeladatok szakágazati besorolását jelen rendelet V.
számú Füg gel ék e íall.alnlazza.

2. Az önkormányzat hatáskörei

6.§

(l) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a polgárrnesterre, bizottságaira átruhazhatja. E
hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

(2) A Képviseló-testület áIíal az átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.

7.§

(1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

a) a rendeletalkotás,
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által

hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás,
c) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása,
d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy

más adósságot keletkeztetó kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és

áíadása,
e) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történó kiválás, a

társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás, abból történő kiválás.
megállapodás külftildi önkormányzaííal való együttműködésről, nemzetközi
önkormányzati szervezethez ya|ó csatlakozás, abból történő kiválás,
intézmény alapítása, áíszerv ezése, megszüntetése,
közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása,

r Megállap itotta a 4/2o l 5, ( l V. l4. ) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l 5. 04. l4. napján.
' Megállapitotta a 4/20 l 5.( lV, l4, ) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l 5. 04, l4, napján,
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i) eljárás kezdeményezése azAlkotmanybíróságnal,
j) a bíróságok ülnökeinek megválasztása,
k) állásfoglalás intézmény átszewezésérőI, megszüntetéséról, ellátási, szolgáltatási

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti,
l) a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati

eljarással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés,

m) az önkormiányzati képviselői megbízatás megsziínéséról való döntés, ha a

képviselö egy éven át nem vesz részt a képviseló+estület ülésén,
n) a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeíi terv jóváhagyása,

o) területszervezésikezdeményezés,és
p) amit törvény a képviselő-testület át nem n:ú.tázhatő hatáskörébe utal.

(2) Az (l) bekezdésben foglaltakon tulmenően a képviselő_testület hatásköréből nem

rúráuhatő át:
a) a Képviselő-testület hatáskörébe utalt valasztás és kinevezés alkalmával a

személyi alapbér meghatár ozása, és

b) a Képviselő-testület munkatervének elfogadása.

8.§

A Képviselő_testüiet felada! és hatáskörét érintó törvényi változásokól, az átruhéahatősÍtg

törvényi feltételeiről a jegyző a képviselő-testületet tájékoztatja.

III. Fejezeta

Az önkormányzati képviselő, a képviselő-testület

1. Az önkormányzati képviselő

9.§

Az önkormányzati képviselők névsorát jelen rendelet I. számú mellékkte tartalmazza.

10.§

Az önkormrlnyzati képviselők képviselói tevékenységükért tiszteletdíjat nem állapítanak meg

és nem fogadnak el,

11.§

(1) Az önkormrinyzati képviseló a tórvényben meghatarozottakon túl köteles
a) a képviselő-testület, illetóleg - bizottságba bevrá]asáott képviselő esetén - a

bizottság ülésén megjelenni és a munkában tevékenyen résá venni,
b) elharíthatatlan akadílyoztatás esetón távolmaradását a polgiármestemek, illetóleg a

bizottság elnökének elóre bejelenteni,
c) felkérés alapjan közreműködni a képviselö-testület, illetőleg a bizottság

ténymegállapító és egyéb vizsgálataiban,
d) képviselői minőségélez. közéleti tevékenységéhez méltó magatartást tanúsítani,

életvitel1 fol}tatni. éS'
e) tartózkodni a képviselői minóségében megszerzett vagy tudomasára jutott

információ saját maga és más előnyére, vagy hátrányára történő felhasználásától."

a Megállapította a 4/20l5.(V.l4.) önkormányzati íendelet. Hatályba lépett 2015. 04. 14. napján.
5 Meáállapította a 4/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján.
6 MeÁállapította a 4/2015.(IV.l4.) önkormányzati rende]et. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napjáLn.
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12.§

(1) A települési képviseló a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak
érdekeit.

(2) A települési képviseló jogai:
a) a képviseló-testület ülésén - a szervezeti és múködési szabályzaíban meghatározott

módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát,
b) a képviseló-testület ülésén a polgá,rmestertól (alpolgármesteítól), a jegyzőtő|, a

bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az
ülésen - vagy legkésóbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni,

c) kérésére az irásban is benyújtott hozzászóIását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni,
vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzókönyvben,

d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának
nyilvános vagy zárt ülésén, Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság
feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése
elé kell terjeszteni és tárgyalásara az öntormányzati képviselót meg kell hívni.
Kezdeményezheti, hogy a képviselő+estület vizsgálja felül bizottságának, a
polgármesternek,arészönkormányzattestületének,ajegyzónek-aképviselő-
testület által áiruházoíí - önkormányzati ügyben hozott döntését,

e) megbízás alapjan képviselheti a képviselő-testületet,
f) a polgármesterlól igényelheti a képviselői munkájtíhoz szükséges tájékoztatást.

Közérdekú ügyben kezdeményezheti a polgarmester intézkedését, amelyre annak
harminc napon belül érdemi választ kell adni,

g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén
felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviseló-
testület téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviseló
társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is
megállapithat,

h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar
jelnyelvet vagy az általa válaszíott speciális kommunikációs rendszert
használhatja. A magyar jelnyelv, valamint a váIasztott speciális kommunikációs
rendszer használatának valamennyi költségét az önkotmányzat biztositja,

i) köteles a testületi üléseken megielenni, a képviselő-testület munkájában és
döntéshozatali eljárásában részt venni,

j) eskütételét követóen harom hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal
által szervezett képzésen, és7

k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy
alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéról.

(3) Az önkormányzati képviselő e minőségére saját szakmai vagy üzleti ügyében nem
hivatkozhat.

2. A képviselő-testület

13.§

(1) A képviselő-testület önkormányzati feladatait a szervei,
képviselők, alpolgármester közreműködésével látja el.

(2) Az egyes feladatok ellátásának sonendi meghatározásánál
szükséges anyagi eszközök tekintetében pedig az éves
meghatarozóak.

valamint az önkormányzati

a munkaterv, az el|átáshoz
költségvetés e|őirányzata;^ a

7 Megál|apította a 4/2015.(lV.l4.) ónkormányzati rendelet, Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján.



14.§

(1) A képviseló-testület tagjainak létszáma a polgármestenel együtt: 5 fó.
(2) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 3 fó jelen van.
(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés

határozatképtelen. A hatrirozatkóptelen iilést 8 napon belül változatlan napirendek
tárgyalására újra össze kell hívni.

3. A képviselő-testület munkaterve

15.§

(l) A képviselő-testület munkaterv alapjan végzi muntáját.
(2) A képviselő-testület munkatetve felévre készül, melyet a polgármester terjeszt a

képviselő-testület elé legkésőbb a targyévet megelőző év november 30-ig és a tárgyév
május 3l -ig.

13,) 
8A munkaterv terveZetére javaslatot tesZnek:
a) az önkormányzati képviselők,
b) a bizottság(ok)
c) az alpolgármester, és
d) a jegyző, és az a|jegyző .

(4) A munkaterv taííalmazza,,
a) a testületi ülések tervezett időpontjait,
b) a tervezett napirendek címét, és9

c) az e|őterjesztő k nevét.
(5) A munkatervi javaslat előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a tervezet

összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról és azok indokairól.
(6) A polgármester a munkaterv elfogadását követően írásban értesíti a munkatervbe fel nem

vett javaslatok elóterjesztóit. Az értesítésben ki kell témi a munkatervbe fel nem vett
javaslatok indokaira.

(7) A képviselőtestület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni:
a) az önkormányzati képviselőknek,
b) a bizottság(ok) nem képviselő tagiainak, éslo
c) a munkatervbe felvettjavaslat előterj esztőjének.

4. A képviselő-testület üIésének összehívása

16.§

(1) Kivételes esetekben a testület rendkívüli ülésre is összehívható.
(2) A képviselő-testület rendes ülését a polgármester akadályoztatása esetén az ót helyettesítő

alpolgármester hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a targyalandó
napirend vagy egyéb körülmény indokolja a képviselő-testület ülése a székhelyen kívúl
máshová is összehívható.

(3) A képviselő{estület rendkívüli ülését össze kell hívni 2 fő települési képviselő vagy a
képviselő-testület bizottságának indítványara az inditviny kézhezvételétől számitott 15

napon belüli időpontra. Amennyiben a rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester
(akadályoztatása esetén az alpolgármester) nem intézkedik, abban az esetben a képviselő-
testület ülését a kományhivatal vezetője hívja össze.

8 Megállapitotta a 4/20l5.(IV.l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5,04, l4. napján.
9 Megállapitotta a 4/20l5.(lV, l4,) önkormányzati rendelet. HatáIyba lépett 20l5. 04. l4, napján.
|0 Megállapította a 4/201 5.(IV. l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20 l 5. 04. l4. napján.
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(4) Az ülésre szóló meghivót és írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a
Képviselók és a tanácskozási joggal meghívottak az ülés idópontját megelőzően legalább
3 nappal kézhez kapják.

(5) A rendelertervezetek és a koncepcionális jellegű határozatok elóterjesztését és a döntési
javaslat tervezetét, a testületi ülést megelózően legalább 5 nappal korábban kell kikűldeni.

(6) A (4) és (5) bekezdés rendelkezéseitól eltémi csak kivételes esetben és a polgármester
előzetes engedélyével lehet.

(7) Halasztást nem tűró, indokolt esetben a képviselő-testület ülése formális meghívó nélkül
telefonon vagy elektronikus úton is összehívható.

(8) A képviselő-testület rendes ülésének idópontjáról, helyéről és napirendjéről a meghívó
kiküldésével egyidejűleg a település lakosságát is tájékoztatni kell. A tájékoáatás a
községben elhelyezett hirdetőtáblákon és a település hivatalos honlapján történik.

5. A képviselő-testület ülésére meghivandók köre

17.§

(1) A képviselő-testület ülésére meg kell hivni:
a) a képviselő-testületet,
b) a jegyzőt, aljegyzőt,
c) a napirendi pontok előadóit, ésI 

l

d) akit a polgármester megjelölt vagy a képviselő-testület indokoltnak tart.
(2) A képviselő-testület ülésén a település képviselők szavazaíi joggal vesznek részt, amely

magában foglalja a tanácskozás jogát is.
(3) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához

kapcsolódóan:
a) a jegyzőt, aljegyzőt, ésl2
b) akit a polgármester meghívott.

(4) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatarozott napirendjéhez
kapcsolódóan:
a) a napirendi pont előadóját,
b) a hivatal szakembereinek a szakterületüket érintő napirendi pontoknál, és13

c) akit a polgármester meghívott.

ó. A képviselő-testület ülése

18.§

(l) A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet, és

az ilésvezető engedélye alapján felszólalhat.
(2) laA képviselő-testület zárt ülést tart:

a) az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezeíői megbizás adása, arrnak
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor, és

b) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági és kitiintetési ügy
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárás esetén.

Il Megállapította a 4/20l5.(lV.l4.) ónkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. 14. napján.
12 Megállapította a 4/20l5.(tV.l4.) ónkormányzati rendelet. Hatályba lépett20l5.04. l4. napján.
l3 Megállapította a 4/20l5.(lV. l4.) önkormányzati rendelet. Hatá|yba lépett 20l5. 04. l4. napján.
Ia Megállapítona a 4/20l5.(IV. l4.) önkormányzati rendelet, Hatá|yba |épett 20l5. 04. l4. napján.
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(3) A képviseló-te§tület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt
pályíuaí feltételeinek meghaüírozásakor, a pályázaí tárgyalásakor, ha a nyilvános
targyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

(4) A zár1 ülésen a képviselő-testület tagai, a jegyző, aljegyző továbbá meghívása esetén a
közös önkormányzati hivata| ügyintézője, az érintett személy és annak jogi képviselője,
valamint a szakértő vesz részt.

7. A napirend megállapítása

19.§

(1) A képviseló-testület az előteiesztett napirendtől vita nélkül dönt.
(2) Napirendi pont tárgyalásának elhalasztására az előterjesztő és bármely képviselő tehet

javaslatot: A javaslatot az ilésvezeíő felszólítására indokolni kell. A javaslat és az
indoklás elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(3) A képviselő-testület a napirendi pontokat az elfogadott sorrend szerint tétrgyalja.

20.§

A két ülés közötti idószak fontosabb eseményeiről szől'ó tájékozíatót a képviseló-testület a
napirend előtti témák között - vita nélkül tudomásul veszi, valamint dönt a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, és az átruházott hatáskörben hozott
intézkedések elfogadásáról. l 5

21.§

A napirend sürgósségi tárgyalását indítványozhatja:
a) bármelyik képviselő,
b) a jegyző,aljegyző, ésl6
c) a témakör szerint illetékes bizottság.

22.§

(1) A sürgósségi indítványt - rövid indokolással - legkésóbb az ülést megelőzó munkanap 12
órajáig kell a polgármestemél benyújtani.

(2) A sürgósség elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül minósített tóbbséggel határoz,
8. A képviselő-testület ülésének vezetése

23.§

A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetében az őt helyettesítő
alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a
korelnök vezeti.

24.§

Az ülésvezető feladatai és jogosítványai:
a) megállapitja, figyelemmel kíséri a határozatképességet, megnyitja és berekeszti az

ülést,

|5 Megállapította a 4/20l5.(tV.l4.) önko ímányzali rende|et. Hatályba lépen 20l5. 04. l4. napján.
16 Megál|apította a 4/20l 5.(IV.l4.) ónko ímányzali rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napián.
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tájékoilaíást ad a két ülés közötti eseményekől, valamint beszrámol a lejárt hataridejú
hatarozatok végTehajtásáról, továbbá tájékoztatást ad a zárt ülésről a személyiségi
jogok figyelembevételével,
előte{eszti a napirendi javaslatot, tájékoaatásí ad az esetleges sürgósségi indítványról,
napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a vitát szavazásta bocsátja a döntési
javaslatokat,li
a hosszúra nyúlt vita lezitrása érdekóben inditványozza ahozzászólások időtartamának
korlátozását vagy a vita lezárását,
hozzászóláskor megadja, megtagadja vagy megvonja a szóí a jelenlévők bármelyik
tekintetében,
figyelmeáeti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a táígyalt témától, a
figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek
következményeként az illető személy ugyanazon ügyben nem szólalhat fel,
tárgyalási szünetet rendelhet el, a tanácskozás folytatását akadá|yoző körülmény
felmerülésekor, az ülést meghatátozott időre félbeszakítja vagy berekeszti, ésl8
biztosída az ülés zayattalan rendjét, rendreutasítja azí, aki az ülésen méltatlan
magatartást tanúsít.

9. Felvilágosítás kérés és kérdésfeltétel

25,§

(l) A település képviseló a képviselő-testület ülésén a
a) polgármestertöl,
b) jegyzőtól, aljegyzőtől, és|9

c), bizottság elnökétől
önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen - vagy legkósőbb 15
napon belül írásban - érdemi választ kell adni.

(2) A képviselő-testület ülésén akkor kell választ adni, ha kérdést az ülés előtt 2 nappal a
képviselő írásban a polgármesterhez benyújtotta.

10. A vita és a döntéshozatal módja

26.§

(1) A napirendi pont tárgyalását írásbeli előterjesztés esetén maximum l0 perces szóbeli
kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére az előterjesztő, vagy a tárgyban illetékes
bizottság elnöke jogosult.

(2) A szóbeli kiegészités nem ismételheti meg az írásbeli előterjesáést, ahhoz képest új
információkat kell tartalmaznia.

27.§

(1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a meghívottak kérdést
intézhetnek.

(2) A kérdések elhangzása után válaszadás következik.
(3) A kérdések és válaszadások úán a hozzászólások következnek. Ha ugyanaz a személy

ugyanazon napirendi pontnál másodszor is hozzászólásra jelentkezik, az ülésvezető a
második hozzászólást 3 percre korlátozhatja.

l7 Megállapította a 4/20l5.(IV.l4.) ónkormányzati rende|et. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján.
l8 Megállapította a 4/20l5.(IV.l4.) önkormányzati rende|et. Hatályba lépett 20l5. 04. 14. napján.
l9 Megállapitotta a 4/20l5.(Iv.l4.) önkoímányzati rendelet. Hatályba lépett 2015. 04. l4. napján.

b)

c)
d)

e)

0

c)

h)

i)



28.§

A napirendi pont vitáját az előterjesztő összefoglalja, egyúttal reagál az elhangzott
hozzászőlásowa.

29.§

Az ülésvezetó a vita lezárása után az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott
javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra oly módon, hogy előbb a vitában elhangzó
módosító, kiegészító indítványokról, végüI az elóterjesztésben szerepló javaslatról döntsön a
képviselő-testület.

30. §

(1) A határozat meghozatalához a jelenlévő képviselők több mint felének (legalább 3 fő)
egyhangí szav azata szükséges (egyszerű többség).

(2) A megválasztott képviselők több, mit felének legalább 3 fő egyhangú szavazaía
(minősített többség) szükséges:
a) rendeletalkotáshoz,
b) a képviselő-testület szervezetének kialakításához és működésének meghatáro zásáltoz,

módosításához és hatályon kivül helyezéséhez,
c) a képviselő-testület lratáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás eldóntéséhez,
d) önkormányzati tá|ísulás \étrehozásához, megszüntetéséhez, abból történó kiváláshoz,

társulási megállapodás módosításához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez va|ó
csatlakozáshoz, abból történó kiváláshoz,

e) megállapodás külftrldi önkormányzattal való együttműködésról, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, abból törlénó kiváláshoz,

f) intézmény alapításához, áíszewezéséhez, megszüntetéséhez,
g) képviselő döntéshozatalból történó kizáráshoz, az összeférhetetlenség, valamint a

méltatlanság megállapításához, képviselői megbízatás megszíinéséről való döntéshez,
h) jelen rendelet 19.§ (3) bekezdése szerinti zárt ülés elrendeléséhez,
i) titkos szayazás elrendeléséhez, és20
j) a képviseló-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlása név szerinti szavazással

történő kimondásához.

31.§

(1) A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel' hozza. A
képviselő+estület bármelyik képviselő indítványára név szerinti szavazásl rendelhet el
adott ügyben.

(2) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a magyar abc szabályai szerint összeállított
névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ
(igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviseló a
nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.

(3) 2|A nyílt szavazás eredményét az ülésvezetó állapítja meg. A szavazatok téves
összeszámlálása esetén elrendelh eti a szav azás megismétlését.

(4) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő (a jelenlévő képviselők fele igen-nel,
másik fele nem-mel szavazotl) a levezető elnök még ugyanazon az ülésen elrendelheti a

szay azás megismétlését.

20 MegáIlapította a 4/20l5.(IV. l4.) önkorí,ányzati rende|et. Hatá]yba |épett 20l5. 04. 14. napján.
2l Megállapította a 4/20l5,(IV,l4.) önkoímányzaíi rendelet. Hatályba lépett 20l 5, 04, l4. napján.

-9-



(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

Titkos szavazást kell tartani az alpolgármester megválasz!ísakor.
A képviselő-testület titkos szavazást tarthat jelen rendelet 19.§ (2) és (3) bekezdésében

foglalt ügyekben
,q, iittos szauazast a képviselő-testület által egyszení szótöbbséggel megbízott két testületi

tag bonyolítja le , a szavazóurna és szavazólapok alkalmazásával.
Há a siavizásta bocsátott kérdés nem kapja meg sem a többségi igen_t, se a többségi

nem-et, érvényes döntés nem született. Ez esetben a soron következó Ülésen a szayazís

megismétlésére került sor. Amennyiben ekkor sem születik érvényes döntés, úgy a
levózető elnök ugyanazon ülésen ismételten szavazásra bocsátja a kérdést. Amennyiben

ekkor sem kerül Ólfogadásra adott ügy, ebben az esetben elutasítottnak kell tekinteni.
22A képviselő_testiiÉt döntésh ozaíalábő1 kizárható az, akií vagy akinek u ftiizeli

hozzéúartozőját az lügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles

bejelenteni á személyes érintettséget. A kizrirásról az érinteíI önkormanyzati képviseló

kezdeményezésére vágy barmely önkormányzati képviselő javaslatara a képviselőtestület

dönt. A ki;aft önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek

kell tekinteni.
(10F3A (9) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviseló_testíilet

döntéshozatala saját tagjának választáséna, kinevezésére, megbizására vagy delegálására

irrinvul.
(1 1)2aA'képviselői személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása

esetén a meghozott önkormányzati határozat végrehajtását fel kell fiiggeszteni, és az

igyet az érintettseg ismeretében újra kell trárgyalni olyan módon, hogy a mulasztó

képviselő az ügyben szükségessé vált új döntéshozatalban nem vehet részt,

11. A képviselő-testület döntései

32.§

(l) A képviseló-testület: __

a_; rendeletet alkot, és"
b) határozatot hoz.

(2) A képviselő-testület szárnozott határozat nélkül dönt:

a) a napirend megbaíározásáróI,
b; az ügyrendi kérdésekről.
c) a képviselói lelvilágosítás kérdésre adotl- és'"
d) valamint a kérdésre adott váiasz elfogadásáról.

(3) A képviselő-testület döntéseit ajegyzőkönyvben rögzíteni kell,

33.§

(1) A képviselő-testület számozott határozaía tartalmazza a testület döntését szó szerinti' ' 
megfógalmazásban, valamint a végrehajtásért felelős nevét, beosáását és a végrehajtás

hataridej ét,
(2) A bonyÓlultabb, több módosító indítvány előterjesáése, valamint a szőban tett javaslatról

hozott döntés szó szerinti megfo galmazásának ídqére az ülésvezető az ülést

felfiiggesztheti.

22 Megállapította a 4/20l5.(IV.l4.) ónkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2015. 04. l4. napjám.
I Me;állabította a 4/20l5,(IV.l4.) önkormányzati íendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján.

'4 Me;álla;ította a 4/2015.iIV.14.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján.

'5 MeEálla'pította a 4/20l5.(IV.l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2015. 04. 14. napj,áü,.

'6 Me;állabitotta a 4/20l5.(IV.l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. 14. napján.
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(3) 27A képviselő{estület hatósági ügyekben hozoí| határozataira - Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) foglalt
eltérésekkel - a közigazgaIási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni.

12. A rendelet alkotása

34.§

(1) Rendelet alkotását barmelyik képviseló, a rendelet táLrgya szerint illetékes bizottság és a
1egyző, aljegyző, valamint a Kúria írásban kezdeményezheti a polgármesternél,

(2) Ha a rendelettervezetet a kezdemónyező tárgyalásra alkalmas módon nyújtotta be, azt a
polgármester a soron következő ülés napirendi javaslatába felveszi.

(3) Ha a rendelettervezet részletes elókészítést igénye| az ülésvezető indítvényozza, hogy a
képviselő-testület foglaljon állást a rendeletalkotás sziikségességéről, főbb elveiről, az
előkészítés menetéről a benyújtás határidejéről és felelőséról.

(4) A képviselő-testület meghatározhatja a rendelettervezet kétfordulós trirgyalását is.
(5) A rendelettervezetek szakszerű elókészítéséről esetenként bizottság bevonásával a jegyző,

aljegyző gondoskodik.
(6) A képviseló-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet ki kell hirdetni, a

számozott hatáíozatokat pedig jegyzőkönyvi kivonat formában a hatarozattal érintetteknek
meg kell küldeni.

(7) Az önkormányzat rendelet kihirdetése a szabályszerűen megalkotott és aláírt rendelet
szövegének önkormáLrryzati hirdetótáblákon vaió kifüggesztésével történik. A rendeletet az
önkormányzat honlapján is kőzzé kell tenni.

(8) Az elfogadott önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző irla alá.
(9) A rendelteket külön-külön a naptári év elejétól kezdődően folyamatos sorszámmal és

évszámmal kell ellátni.
(10) A rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul fel kell terjeszteni a

kormányhivatalhoz.
(11) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, a hatrirozatok közléséről, a rendeletek és

határozatok nyilvántartásáról folyamatos karbantartásáról a jegyző, aljegyző gondoskodik.
A karbantartás során szükséges kezdeményezni a rendeletek módosítását, hatályon kivül
helyezését.

(12) A képviselő-testület kétévenként felülvizsgálja a rendeletek hatályosságát,

13. A képviselő-testüIet dokumentumai

35. §

(1) A képviselő-testület üléséról nem szószerinti jegyzökönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv
kettő példanyban készítendő, amely tartalmazza az ljlés kezdetének és befejezésének
idej ér

(2) Az nlés jegyzőkönyvének elkészítéséről ajegyző, aljegyző gondoskodik.
(3) A képviselő-testület ülésének j egyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá.
(4) A képviselő-testület bármely képviseló javaslatára egyszeni szótöbbséggel dönthet anól,

hogy
a) valamely hozzászó|ás, vagy
b) a határozathozatal során kisebbségben maradt képviselők véleménye
szó szerint kerüljön a jegyzókönyvbe.

'7 Megá|lapította a 4/2015.(IV.l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. 14. napján.
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(5) A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a) a meghívó,
b) ajelenléti iv,
c) a megtárgyalt előterjesztések,
d) a jegyzókönyvben nem részletezett rendelet,
e) az írásban benyújtott hozzászólások, és28

f.1 egyéb írásos indítványok.
(6) A képviseló-testületi ülésekről készített jegyzőkönyv eredeti példányát annak

mellékleteivel egyiít az Önkormányzat Hivatalában, de annak irattárától elkülönítve kell
elhelyezni,

(7) A jegyzőkönyveí az ülést követó 15 napon belül a jegyző köteles felterjeszteni a

kormányhivatalhoz.
(8) A nyílt ülésről készült jegyzókönyveket és azok mellékleteit az Alsóörsi Közös

Önkormányzati Hivatal Lovasi kirendeltségén az állampolgárok és a képviselők számri.Lra

hozzáférhetőv é kell tenni.
(9') A zárt ülésen hozott képviselőtestületi döntés is nyilvános. A zárt ülésekről készített

jegyzőkönyvekben, valamint az ülések írásos anyagában az érintetteken és a jelen
rendelet 19.§ (4) bekezdésében felsoroltakon kívül más nem tekinthet be. A zárt ülések
jegyzőkönyveit és írásos anyagait az á|talrénos szabályok szerint, de elkülönítve kell
tárolni és megőrizni,

IV. Fejezet29

A bizottságok

1. A bizottságok feladatai és összetételük

36.§

(1) A képviseló-testiilet bizottságai előkészítő, véleményezó, javaslattevó, ellenőrzési
feladatokat ellátó - a képviselő-testület által önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel
is felruházható - egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek.

(2) A képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságot hozhat létre. A képviselő-testület a
fontosabb önkormányzati feladatokra állandó bizottságokat hoz létre.

(3) A képviselő-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott időre vagy feladat
elvégzésére hozza lélre, amely ezt követően automatikusan megszúnik, Az ideiglenes
bizottságra az á|Iandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni,

37. §

(2) A bizottságok taglétszámát és személyi összetételét a bizottsági munka hatékonyságának
szempontjai haíározzák meg. A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok
elnevezését és személyi összetételét jelen rendelet 2. szdmú melléklete taítalííazza.

(3) 30A képviselő-testület a következő állandó bizottsá got llozza létre: Vagyonnyilatkozat
Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság. A Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző
Bizottság tagjainak száma három.

(4) A Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenórző Bizottság a vagyonnyilatkozatok
nyilvántartását és ellenőrzését végzi e|,lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos

28 Megállapítoua a 4/20l 5.(lV. l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján.
29 Megállapítona a 4/20l 5.(IV. |4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. 14. napján.
30 Megállapította a 4/20l5.(IV. l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján.
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eljarást, valamint feladatkörébe íartozlk a képviselők köztaftozásmentes adatblLisba
történó felvételének nyilvántartása,

38.§

(1) A képviselő-testület a bizottságok létszámáról, összetételéről, feladatköréról a
megalakításukkor dönt, de szükség esetén bármelyik képviselő inditványára azt
módosíthatja, jelen rendelet módosításával egyidejűleg.

(2) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a képviselók közül kell válasáani. A
polgrirmester, az alpolgármester, valamint az Önkormiányzat Hivatalának dolgozója nem
lehet a bizottság elnöke. tagja.

(3) A bizottságok képviseló és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági
működéssel összeíiiggésben azonosak.

2. A bizottságok működése3I

39.§

A bizottságok működésének főbb szabályait jelen rendelet taítalmazza. A
részletszabá{yokat jelen rendelet szabályaival összhangban a bizottságok ügyrendjükben
állapítják meg. A bizottság az ügyrendjét maga készíti és fogadja el, de azl tájékozíatás
céljából a képviseló-testület elé kell terjeszteni.

40. §

(1) A bizottságok üléseiket szükség szerint, de legalább kéthavonta tartják.
(2) A bizottság ülését az elnök hívja össze úgy, hogy az érdekelteket legalább az ülést

megelőző két munkanappal kézhez kapjak.
(3) A bizottságot 15 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, az alpolgármester

és a bizottsági tagok több mint felének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.
(4) A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a megválasztott bizottság tagiainak több

mint fele jelen van.
(5) A bizottságok tervezett üléseikról és napirendjéről a képviselőket tájékoztatni kötelesek.

A bizottság ülésén tagjai kívül más személy csak a bizottság elnöke általi meghívás
alapján vehet részt.

(6) A bizottság tagjai a bizottság ülésein köteles részt venni. Ha a bizottsági íag az éves
bizottsági ülések számának legalább felén nem vett részt, úgy a bizottság elnökének
javaslata alapj án a képviseló-testület bizottsági tagságát megszünteti.

(7) A bizottság konkrét témakörben külső szakértőket is igénybe vehet.
(8) A bizottsági ülések időpontjáról a tárgyalandó napirendról a polgármestert és a jegyzőt,

a|jegyzőt legalább 2 munkanappal korábban értesiteni kell,

41.§

(l) A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben általában egyszerű
szótöbbséggel dönt

(2) A bizottsági döntéshozatalból ki kell zárni azí, aki vagy akinek a bozzátuíozőját
személyesen ériníi az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A
kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.

3l Megállapította a 4/20l5.(Iv.l4,) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5,04. l4, napján.
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(3) "A bizottság hatósági jogkörében - az Mötv -ben foglalt eltérésekkel - a Ket. szabá|yai,
átruházott hatáskör gyakorlása során pedig a jelen rendelet szabályai szerinti határozati
formában hozza meg döntését.

(4) A bizottság döntésének kiadmrányozója bizottság elnöke vagy távollétében az általa
megbízott személy.

(5) A bizottsági döntések végrehajtásaról, továbbá a míiködésükhöz szükséges szakmai,
technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyző, aljegyző úrjin
gondoskodik.

(6) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a bizottság elnöke és egy tagia hitelesít
aláirásáva|.

V. Fejezet33

Az önkormányzat tisztségviselői

1. A polgármester

42.§

(1) A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el,
(2) A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő testület a megbízatás

időtartamíí,íl belül egy esetben a polgármester egyetértésével a szervezeli és működési
szabályzategyidejúmódosításávalmegválto^aíhatia,

(3) A polgarmester az Mötv-ben meghatározott polgármesteri illetmény 50%o-áva|

megegyező méftékú tiszteletdíjra jogosult, melynek egészétől vagy meghatározott
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(4) Társadalmi megbízatású polgármester, havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

(5) A képviseló-testület töívényes képviselője a polgármester, aki a képviseleti jog
esetenkénti ellátásával az alpolgármestert is megbízhatja.

(6) A polgármester tagiai a képviselő-testiiletnek a képviselő-testúlet határozatképessége,
döntéshozatala, míiködése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A
polgármester megválasztását követóen eSküt tesz a képviselő-testület előtt.

(7) A polgármester az Önkorm ányzaí Hivatalában hetente egy napon fogadóórát tart. A
polgármester fogadóórája minden héten csütörtökön délelőtt 9.00 órától délután 16.00
óráig tart. A polgármester fogadónapján kívül szükség szerint eljár a község, ill. az
Önkormányzat ügyeiben.

43,§

(1) A polgármester:
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskórben irá,rryítja a Közös

Önkormányzati Hivatal Lovasi kirendeltségét,
b) a jegyzó, aljegyzó javaslatainak figyelembevételével meghatátozza a hivatal feladatait

az önkotnényzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásával,

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
hatáskörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását áíruházhatja az alpolgármesterre, a
jegyz&e, az allegyzőre, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére,

32 Megállapította a 4/2015.(IV.l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján.
]3 Megállapította a 4/2015.(lV. l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20 l5. 04. l4. napján.
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d) a jegyző javaslatára elóterjesztést nyujt be a képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeíi tagozódásának, létszátnának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási
rendj ének me ghatár ozásár a,

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabá|yozza akiadmányozás rendjét, és34

f) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati
intézményvezetők tekintetében.

(2) A polgáLrmester feladatai az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a képviselő-
testülettel és annak szerveivel összhangban - a következők:
a) biztositja a képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti múködését,
b) segiti az önkormányzaíi képviselők munkáját,
c) a polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek

íaríja, ,tlgyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt
megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő harom napon belül nyújthatja be, a
képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül minósített többséggel
dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg anól a képviseló-testület a
megismételt targyalás alapján nem dönt,

d) biztosítja a bizottságok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését,
e) ellátja - az alpolgármester bevonásával - a bizottságok rendszeres tájékoztatását,
í) meghatározza a jegyző, aljegyző feladatait a képviseló-testület működésével

összefiiggésben,
g) kapcsolatot tart a település társadalmi és lakossági szerveivel, annak vezetőivel
h) elősegíti a lakosság önko rmányzati feladatokban való közreműködését, és35

i) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait.

44.§

A polgármester ajogszabályban és ajelen rendeletben már tárgyalt hatáskörén túlmenóen:
a) fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló belft'ldi és külítildi partnerek

képviselóit,
b) véleményt nyilvánít a település életét érintó kérdésekben, és36

c) nyilatkozik a sajtónak, a hírközló szerveknek.

2. Az alpolgármester37

45,§

(l) A képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással a
képviseló-testület megbízatásának időtartamííra a polgrirmester helyettesítésére
munkájának a segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) A tarsadalmi megbízatású alpolgármester tisáeletdíját a képviselő-testület a tiársadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%o-a közötti összegben állapítja meg,
melynek egészéról vagy meghataro zol1 részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.

(3) A tarsadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, tisáeletdüanak 15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

(4) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, különös tekintettel, a
lakossággal és a helyi civil szerveződésekkel való kapcsolattartásra.

J4 Megállapította a 4/20l5,(tv.l4.) önkoímányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján.
35 Megállapította a 4/20l5,(IV.l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján.
]6 Megállapítona a 4/20l5.(IV.l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. nabján.
3? Megállapította a 4/20l5.(Iv.l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5.04. l4, napján.
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(5) A kópviselő-testület által megválasáott alpolgiirmester ellátja a polgármester általános
helyettesítését. Tizenöt napon túli távollét esetén gyakorolja a polgármestert megillető
jogosítványokat, de nem járhat el és nem hozhat döntést a képviselő-testület által a
polgármesterre ruházott hatáskörben.

3. A jeryző, az aljegyző38

46.§

(1) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeíi.
(2) A polgármester - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára - kinevezi

az aljegyzőt.
(3) Az aljegyző vezeti az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségét. Az

aljegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Alsóörs Község polgármestere gyakorolja,
(4) Azaljegyző

a) dönt ajogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben,
b) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
c) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának

ülésén,
d) jelzi a képviseló-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármestemek, ha a

döntésük, működésük j ogs zabáIy sértő,
e) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről,
f) döntésre előkészíti a polgármester hatásköréb e tartozó államigazgatási ügyeket,
g) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,
h) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben,
i) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza akiadmányozás rendjét,
j) tögzíIi a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési

nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásaról és azonosításaról szóló
törvényszerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást
követően törli azokat,

k) gondoskodik a szervezeti és működési szabályzaí és mellékleteinek naprakész
vezetéséről,

l) ellátja a testületek, valamint a bizottságok szervezeti és ügyviteli tevékenységével
kapcsolatos feladatokat, és39

m) gondoskodik a testületi ülések jegyzókönyv elkészítéséról.

(5) Az a|jegyző egyéb feladatai:
a) szewezi a kirendeltség jogi felvilágosító munkáját,
b) ellátja a képviselő-testületek által hozott rendeleteket érintő deregulációs

tevékenységet, fi gyelemmel a jogharmonizációs követelményekre is,
c) véleményt nyilvanít a polgármesterek, az alpolgarmesterek és bizottsági elnökök

kérésére jogértelmezési kérdésekben, ésao

d) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára.
(6) Az a\egyző a közös önkorm ényzati hivaíal lovasi kirendeltségén hétfőn és szerdán 8- 16 óra

között, pénteken 8-13 óra között fogadó őráí iarí.

JE Megállapította a 4/20l5,(lV. l4.) önkomÁnyzati rendelet. Hatályba |épett 20l5. 04. l4. napján.
]9 Megállapitotta a 4/20l5.(IV.l4.) önkormány7At| rendelet. Hatályba lépett 20l5.04. l4. napján.
40 MegáIlapította a 4/2015.(IV. l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5, 04, 14. napján.
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VIII. FejezetaI

A Falugondnoki Szolgálat, a Gyermekjóléti SzolgáIat és a lakossággal való
kapcsoIattartás

1. A Falugondnoki Szolgálat

47.§

(1) A képviselő-testület a település lakói számára, hogy a településen hiínyzó, az alapvelő
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való
hozzájárulást elősegítse, a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá,
hogy a település lakosságát érintő iniormációk gyűjtését és továbbítását biztosítsa,
Falugondnoki Szolgálatot múködtet.

(2) A Falugondnoki Szolgálat működését, létszá:rnát, szewezeíi felépítését, működési
rendjét, valamint részletes feladat és hatáskörét a képviseló-testület külön rendeletben és
a szolgálat szakmai programjában szabá|yozza.

(3) Az Önkormányzat a Falugondnoki Szolgálatot nem önálló intézményként egyszemélyes
szolgáltatásként költségvetésén beliil a l07055 Falugondnoki, tanyagondnoki
szolgáltatást kormányzati funkción működteti.

(4) A Falugondnok a polgármestemek közvetlenül alárendelten, a polgármester irányítása
szerint v é gzi tevékenységét.

2. A Gyermekjóléti Szotgálata2

48.§

(1) A képviselő-testület a település lakói számára, a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 199'7.évi XXXI. törvényben előírt feladatainak ellátására
Gyermekjóléti Szolgálatot múködtet.

(2) A Gyermekjóléti Szolgálat - mint egyszemélyes szolgáltatás - működését, |étszámát,
szewezeli felépítését, működési rendjét, valamint részletes feladat és hatáskörét a
képviselő+estület a szolgálat szakmai programjában szabály ozza.

(3) Az Önkormányzat a Gyermekjóléti Szolgálatot nem önálló intézményként, egyszemélyes
szolgáltatásként költségvetésén belül a 104042 Gyermekjóléti szolgálat (8228 Lovas, Fő
u. 8.) kormányzati funkción múködteti.

(4) A Gyermekjóléti Szolgálat a polgármesternek közvetlenül alárendelten, a polgármester
irányítása szerint végzi tevékenységét.

(5) A Gyermekjóléti Szolgálatot ellátó személy helyettesítését az Önkormányzat a
Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata végzi, a
fenntartó önkormányzatok külön megállapodása alapján.

al Megállapította a 4/20l5.(IV. l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5, 04, l4, napján.
a2 Megállapitotta a 4/20l5.(lV. l4.) önkormányzati rendelet. HatáIyba lépett 20l5, 04, l4, napján.
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3. A lakossággal való kapcsotattartása3

49.§

(1) A képviseló-testület támogatja a lakossági önszerveződő közösségek tevékenységét, ill, a
közösségekkel együttműködik.

(2) Az együttműködés formái:
a) közmeghallgatás,
b) a képviselő-testület ülésének nyilvánossága, ésaa

c) lakossági fórum (falugyúlés).
(3) A képviselő-testület évente egy alkalommal kötelezően közmeghallgatást tart.
(4) A lakosságot vagy annak többségét érintő fontosabb kérdésekben a képviseló-testület

alkalmanként fórumot (falugyűlést) tafi, melyet a képviselő-testület egyszerú
szótöbbséggel hozoíí hatáíozatával rendel el.

VII. Fejezetas

Az önkormányzat gazdá|kotlása és vagyona

l. Az önkormányzat gazdálkodása

50.§

(l) A képviselő{estület az Önkormányzat költségvetéséről és a költségvetés elfogadásáról,
valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáró1 rendeletet alkot.

(2) A költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletek megalkotásara nézve
az ágazati jogszabáIyok az iranyadók.

51.§
A képviseló-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök
tartós betótbe történó elhelyezéséről - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett -
saját hatáskörben döntsön.

52.§

A képviselő+estület gazdálkodása során az utalványozási feladatokat a polgármester, az
ellenjegyzői feladatot az aljegyző |átja el,

2. Az önkormányzat vagyona46

53.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenitésére,
megterhelésére, vállalkozásba vitelére, és más célú hasznosítására külön rendeletet alkot.
(2) A képviseló-testület a település vagyoni helyzetének alakulásáról a lakosságot a
közmeghallgatás során évente táj ékoztatla.

aJ Megállapítona a 4/20l5,(Iv. l4.) önkoímányzati rendelet, Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján.
44 Megállapította a 4/20l5.(IV.l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5, 04. l4. napján.
45 Megállapította a 4/2015.(IV.l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20 l5. 04. l4. napján.
a6 Megá|lapította a 4/2015.(lV.l4.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. l4. napján,
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VIII. Fejezeta?

záró rendelkezések

54.§

(1) Ez a rendelet a 2015. január 01. napjan lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben
szokiisos módon gondoskodik.
(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteivel és fiiggelékeivel együtt
megtekinthető az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségének
helyiségében.
(3) Egyidejűleg hatályát veszli az 1/201 1. (ILl.) önkormányzati rendelet, a 9l20l1. (VIII.31,)
önkormIínyzati rendelet, a 212013. (II.8.) önkormányzati rendelet, és a 13l2014.(IX.23.)
önkormrlnyzati rendelet.
(4) E rendelet mellékletét képezi

1. sz. mellékleh A 2014. október 12. napján megtartott polgármester és
önkormányzati képviselő választáson mandátumot szerzett képviselők névsor4
lakcíme.

2. sz. melléklet: Lovas Községi Önkormányzat Képviseló-testiilete átal létre
hozott bizottságok elnevezése, és személyi összetétele az 1elen rendelet V.
fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Lovas, 2014. december 15.

_+t.U:\--\ ,
F erenCZV (ribOílle

polgármester

A rendelet kihirdetésének napja:

Lovas, 2014. december 16.

4e.-:rz-""/
Báró Béla

jegyző

a7 Megállapította a 4/20l5.(IV.l4.) önkormányzati íendelet. Hatályba lépett 20l5. 04. 14. napján.
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1. szlnúmeMkkt:

Lovas Kaaég Önlarmányzat Képviselő-testületének I8/2014 @L I6.) önkormányzaíi
rendeletével elfogadott Szervezeti és Működési Szabá|zatához.

Lovas Köuég Önhorrutnyzlí 2014. ohtóber 12-én megtaftoil
Önkormányzlíi vólasztósón mandűumot szerzett képvis elők névsoru" lahcIme.

Fercncal Gűorné polgútmester

Csajha Györgl

E ull Z íía alp o lgórmes re r
Pap Huba

Takócs Ferenc

Lovas, Malomvölgli u. 16.

Lovas, Balatoni u. 37.

Lovas, Vörösmarty u 13.

Lovas, Kishegli u, 5.

Lovas, Balatoni u. I0.
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2. saímúmelMhld

Invas Község Ónkormányzat Képvisel&testületének 1 8/20 I 4 (Xn. 1 6.) anlrornfuyzati
rendeletével elfogadott Szervezeti és Működésí Szabályzatához.

Q) Vaglonnyílatkozlt Nyllvóntarhí és Ellenőró Bíwttstíg

Elnöke Csajka Györg Mpviselő
Tagjai: Pap Huba Mpviselő

Talaics Ferenc lépviselő
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