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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-
én 8.00 órakor megtartott alakuló képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Kovács
Bálint, Szabó Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Róbert
polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző,
a lakosság részéről többen.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti az alakuló ülésen megjelenteket és
kijelenti, hogy ez történelmi pillanat, mert képviselő-testületi ülésen ennyi résztvevő
még nem volt jelen. Külön köszönti Budavári Zsuzsannát a Kecskeméti Járási Hivatal
vezető helyettesét, Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyzőt, Bukovszki Sándornét,
Forczekné Tóth Csillét, Szabó Mihály volt polgármestert, Konfár János volt
alpolgármestert, Kovács Bálintot és Tánczos László képviselőket. Megállapítja, hogy
7 fő képviselő van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a 7. napirendi pont nem kerül tárgyalásra,
mert az érintett nincs jelen az ülésen. Megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel
kapcsolatban van-e kiegésziteni való indítványuk?

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirendet tárgyalásra, a 7. napirendi pont kivételével.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Képviselők ünnepélyes eskütétele.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2. Polgármester ünnepélyes eskütétele.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

3. Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.
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4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele.
Előadó: Szabó György Róbert.

5. Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

6. Bizottsági tagok és elnökök megválasztása,
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

7. Bizottság nem képviselő tagjának eskűtétele.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8. Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

9. Tájékoztatás az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről, vagyon nyilatkozattételi
kötelezettségre vonatkozó felhívás.
MOT Tv. alapján tájékoztatás a méltatlansági szabályokról.
Előadó: Hegedűs Gábomé cimzetes főjegyző.

10. Az I. sz. háziorvos jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos tájékoztatás.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

11. Szóbeli beszámoló alI. sz. háziorvos által benyújtott levélről.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

12. Szóbeli beszámoló a szennyvíz tisztitótelep területével kapcsolatosan.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

13. A Polgármesteri Hivatal elektronikus információs rendszerek biztonsági szintbe sorolásával
összefüggő feladatokról tájékoztatás.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyzö.

14. Képviselő delegálása a KISKŐRÖS ás TÉRSÉGE IVÓVIZMINŐSÉGJAVÍTÓ
ONKORMANYZATI TARSULAS Tanácsába.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

15. Bejelentések.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert felkéri a testület tagjait ünnepélyes eskütételre. A Képviselő
testület minden tagja leteszi az esküt Szabó György Róbert polgármester — eskűvevö
— vezetésével.
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A 2. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert felkéri Hegedűs Gáborné címzetes főjegyzőt az eskü
levezetésére.

Hegedűs Gáborné, cimzetes főJegyző — esküvevő — közreműködésével Szabó György
Róbert polgármester a Képviselő-testület, ás a Jelen lévő lakosság képviselői előtt leteszi az
esküt.

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.
(Elötedesztés mellékelve.)

Szabó György Róbert kijelenti, hogy az írásban megküldött polgármesteri program
majdnem megegyezik a választást megelőző kampány alkalmával minden
háztartásba eljuttatott programmal. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?

Bukovszki Sándorné megjegyzi, hogy a hó eltakaritással kapcsolatosan, hogy az
elmúlt ciklusban sem volt pénzkérdése, véleménye szerint továbbra sem lesz az, és
korábban is el volt takaritva az utakról a hó. A szűrővizsgálatokkal kapcsolatban át
kell gondolni, hogy mennyit és milyen jellegű vizsgálatok végrehajtására kerüljön sor

Szabó György Róbert elmondja, hogy elsősorban a nagy nyári rendezvények
alkalmával (Pl. falunap, gyermeknap) szürőbuszokon lehetne elvégezni különböző
szürővizsgálatokat, melyeket általában ingyenesen elvégeznek.

Bukovszki Sándorné véleménye szerint nem közvetlenül a szűrővizsgálattal van a
probléma, hanem az utógondozással, illetve azzal, hogy a betegek nagyon sokára
kapnak időpontot a vizsgálatokra, kezelésekre. Azzal a felvetéssel kapcsolatban,
hogy az idősek eljussanak a napközibe, fel kell mérni az igényeket. Nem biztos, hogy
mindenki be akar menni a napközibe.

Szabó György Róbert kijelenti, hogy 10-20 főről lehet szó. Felmérés lesz. A
második tanyagondnoki autó beszerzése után lesz ez fontosabb kérdés. Az autó
beszerzéséről későbbi testületi ülésen tesz döntés. A feladatfinanszirozást
megemelték, amelyből tisztességesen ellátható a feladat.

Forczekné Tóth Csilla a szürővizsgálatok elvégzését jónak tartja, mert személyes
kapcsolat alakul ki a gondozott és a beteg között.

Bukovszki Sándorné véleménye szerint át kell gondolni, hogy milyen típusú
vizsgálatokra gondolnak, milyen korcsoportot céloznak meg, hogy felesleges köröket
ne fussunk.

Szabó Mihály nyilatkozik arról, hogy 2014. október 17-én a Kormányhivatal
képviselője jelenlétében átadás-átvételre került a polgármesteri munkakör 88 m Ft
pénzeszközzel, az elmúlt testület jó munkájának köszönhetően. A szennyvízcsatorna
beruházás 94 %-os támogatottság mellett van jelenleg. Tekintettel arra, hogy
Jakabszállás Község Önkormányzata gazdálkodásához hitelt soha nem vett fel, ezért
a lakosságszámra vonatkoztatva 44 m Ft várható a központi költségvetésből.
Jogszabály szerint meg kell tárgyalni a 2015-2020. között más formában lesz
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szétosztva kb. 100 m Ft, ha az új Polgármester Úrtöbbettud lobbizni, az dicsérendő.
A gazdasági programmal kapcsolatban megjegyzi, hogy a szociális telekértékesítés
nem biztos, hogy szerencsés lenne a közösség szempontjából, mert esetleg nem
kívánatos személyek is felbukkannának. A vagyongazdálkodás tekintetében
eredményességre számít, annak ellenére, hogy kisebb potenciálú az iparűzési adó.
Az Idősek Otthonával kapcsolatban elmondja, hogy felújitásra nyert az önkormányzat
15 m Ft-ot, amelyből megvalósult a beruházás. Az elmúlt időszakban minden ágazat
jelezte, hogy problémát okoz, ha a jelzörendszeres szolgálatot bevezetik, ez nagy
mínusz a falunak. Ki kell vizsgálni, hogy melyik szolgálat mínuszos gazdálkodású.
Mind a 4 településnek együtt kell dolgozni. Ha korábban bevezették volna a második
tanyagondnoki autót, akkor annak az üzemeltetése mínusz 500 e Ft-ot jelentett volna
évente.

Szabó György Róbert tájékoztatja a jelenlévöket, hogy a Helvéciai Mikrotérségi
Társulással közösen (Helvécia, Ballószög, Orgovány, Jakabszállás) látja el az
önkormányzat az Idősek Klubja, a Családsegítö Szolgálat, valamint a Gyermekjóléti
Szolgálat működtetését már több éve. A Mikrotérség részére plusz befizetéseket kell
eszközölni. Ennek a müködtetésnek előnye, hogy egy vezető van, a helyettesités
könnyebben megoldható. A rendszer jól működik, nem áll szándékában változtatni a
működtetésen, amennyiben a jogszabályi háttér a költségvetésben támogatja. Ezt az
előterjesztést csak tudomásul kell venni, erről szavazni nem szükséges. Lezárja a
napirendi pont tárgyalását.

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti az alpolgármester választással kapcsolatos
tudnivalókat. A Képviselő-testület tagjai közül választhatnak, feladatait a
polgármester irányításával látja el. Forczekné Tóth Csillát javasolja társadalmi
megbízatású alpolgármesternek. Megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e a feladatot?

Forczekné Tóth Csilla kijelenti, hogyha polgármester úgy dönt és a testület is
támogatja, akkor vállalja a megbízatást.

Szabó György Róbert a Szavazatszámláló Bizottság elnökének felkéri Kovács
Bálintot, tagoknak Bukovszki Sándomét és Tánczos Lászlót.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy a Szavazatszámláló Bizottság tagjait a 3
személy delegálásával elfogadja-e a testület?

Az érintettek nyilatkoznak, hogy személyes érintettségük miatt a szavazásban nem
vesznek részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza;

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7212014. (X. 22.) határozata
Szavazatszámláló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
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A Jakabszállás Község Önkormányzata Képvíselő
testülete az alpolgármester választására vonatkozó titkos
szavazás lebonyolítására a Szavazatszámlálá Bizottság
Elnökének Kovács Bálintot, tagjainak Bukovszki
Sándornét és Tánczos Lászlót választja meg.

Szabó György Róbert felhívja a testület tagjait, hogy a jelölt személy érinteuségéröl,
vagy kizárásáról döntsön.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül I tartózkodással az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
73/2014. (X. 22.) határozata
Forczekné Tóth Csilla alpolgármester jelölt
személyes érintettségéről döntés.

A Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az alpolgármester választására vonatkozó titkos
szavazásból Forczekné Tóth Csillát személyes
érintettsége miatt kizárja.

Hegedűs Gáborné átadja a Szavazatszámláló Bizottság elnökének a
szavazólapokat.

A Szavazatszámláló Bizottság az alpolgármester választásra vonatkozóan
lebonyolítja a titkos szavazást.

(külön jegyzőkönyvben szerepel)

Szabó György Róbert felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy értékelje
a szavazás eredményét.

Kovács Bálint a Szavazatszámlálá Bizottság elnöke kihirdeti az összeszámolt
szavazatok alapján, hogy Forczekné Tóth Csilla alpolgármester jelöltre 6 igen
szavazat érkezett. Gratulál Forczekné Tóth Csillának a megválasztásához.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata KéDviselő-testülete
7412014. (X. 22.) határozata
Alpolgármester megválasztása.

A Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Forczekné Tóth Csilla képviselőt társadalmi
megbízatású alpolgármesterré választja.
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Forczekné Tóth Csilla megköszöni a lakosság támogatását, hogy megválasztották
képviselőnek, a polgármesternek a jelölését, valamint a képviselőtársaknak a
bizalmat. Támogatja a lakosság kéréseit, és szeretné, ha 5 év múlva Jakabszállás
egy példás település lenne.

Szabó György Róbert — esküvevő - közreműködésével Forczekné Tóth Csilla
alpolgármester leteszi az esküt.

Az 5. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gábornénak.

Hegedűs Gáborné ismerteti a polgármester illetményére vonatkozó előterjesztést. A
polgármester illetményének összege a helyettes államtitkár illetménye alapján kerül
kiszámításra, a település lélekszáma szerint meghatározott % alapján (a helyettes
államtitkár illetményét alapilletménye, illetménykiegészítése, vezetői illetménypótléka
összessége alapján kell figyelembe venni). Az előterjesztés alapján 516.035.- Ft a
havi illetménye. A Polgármester Ur B. típusú nyelvvizsgával rendelkezik, melyre — a
Kormányhivatal Törvényességi Osztályának iránymutatása alapján — a
kormánytiszwiselőkről szóló törvény alapján a munkáltató szabadon állapithatja meg
a nyelvpótlékot. Javasolja a pótlék megállapítását 11.595.- Ft összegben. Van-e
kérdés az elmondottakkal kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Szabó György Róbert nyilatkozik, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban
nem vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7512014. (X. 22.) határozata
Szabó György Róbert főállású polgármester
illetményének megállapítása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szabó György Róbert főállású polgármester illetményét
2014. október 12-től a következők szerint állapítja meg:

- Illetmény: 448.726.- Ft
- Költségtérités: 67.309.- Ft
- Nyelvpótlék: 11.595.- Ft

Hegedűs Gáborné prezentálja az alpolgármester tiszteletdíjáról szóló előterjesztést.
A társadalmi megbizatású alpolgármester illetménye: a társadalmi megbízatású
polgármester illetményének 70-90 %-a lehet, tehát: 157.054-201.927.-Ft között + 15
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% költségtérítés. Konkrét összeget nem tud mondani, mert a polgármester
javaslatára a testület dönt, ebben az esetben a törvényi feltételek kerültek
ismertetésre.

Szabó György Róbert az arany középutat, 80 %-ot, 171.000.- Ft + 15 %
költségtérítést javasol.

Konfár János közli, hogy az elmúlt 20 évben alpolgármesterként 16 évig nem vette
fel a részére járó minimális %-ban meghatározott tiszteletdíjat, az elmúlt ciklus 4
évében felvette, és emiatt az utóbbi időben atrocitások érték.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy az alpolgármester végez
munkát a polgármester írányitása alatt.

Tánczos László csatlakozik Konfár János hozzászálásához, amennyiben a
minimum % volt megállapitva. Javasolja, hogy a teljesítményt látva később
módosítson a testület a tiszteletdíjon, de most az eddigi hagyományok
figyelembevételével reálisabb a 70 %-os mértékű díjazás.

Bukovszki Sándorné hangsúlyozza, hogy a testületi tagok 24 év óta egyetlen
egyszer sem vettek fel tiszteletdíjat, egyetlen forintot sem. Egyetért Tánczos László
és Konfár János hozzászólásával, hogy nem ismerik még az új alpolgármester
ténykedését.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e még hozzászólás? Javasolja, hogy
70 %-ban + 15 % költségtérítésben határozzák meg a tiszteletdíjat. A tiszteletdíj
legközelebbi felülvizsgálatára 2016. februárjában kerüljön sor.

Forczekné Tóth Csilla kijelenti, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban
nem vesz részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7612014. (X. 22.) határozata
Forczekné Tóth Csilla társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdijának megállapítása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Forczekné Tóth Csilla társadalmi megbízatású
alpolgármester illetményét 2014. október 22-tól havi bruttó
157.054.- Ft-ban, és 15 % 23.558.- Ft költségtérítésben
határozza meg.
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A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert elmondja, hagy a korábbi SZMSZ szerint kerül előterjesztésre
két bizottság: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (3 tő testületi tag), és az
Egészségügyi és Szociális Bizottság (2 tő testületi tag, és 1 fő külsös tag). A
Pénzügyi és Ugyrendi Bizottságba javasoa: Konfár Jánost, Kovács Bálintot,
Tánczos Lászlót. Az elnököt saját maguk közül választják.

Hegedűs Gáborné felhívja a figyelmet, hogy a testületnek kell dönteni az elnök
személyéről.

Konfár János, Kovács Bálint és Tánozos László nyilatkoznak, hogy személyes
érintettségük miatt a szavazásban nem vesznek részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7712014. (X. 22.) határozata
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Pénzügyi ás Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja:
Konfár János, Kovács Bálint és Tánczos László
képviselőket.

Szabó György Róbert a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Kovács Bálintot
javasolja.

Kovács Bálint bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban nem vesz
részt,

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7812014. (X. 22.) határozata
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Kovács
Bálintot választja meg.

Szabó György Róbert bejelenti, hogy az önkormányzatnak minden hónap 20-ig PM
infót kell elkésziteni, amelyet elektronikus formában minden Képviselő-testületi tag

S



részére továbbít a Gazdálkodási Iroda, hogy havonta, folyamatosan legyen rálátásuk
a költségvetés alakulására.

Szabó György Róbert az Egészségügyi és Szociális Bizottságba Javasolja
Bukovszki Sándornét és Szabó Mihályt, a külsős tag személye később kerül
elfogadásra. Megkérdezi a jelölteket, hogy elfogadják-e a bizottságba történő
delegálást?

Bukovszki Sándorné, Igen.

Szabó Mihály, Igen.

Bukovszki Sándorné és Szabó Mihály nyilatkoznak, hogy személyes érintettségük
miatt a szavazásban nem vesznek részt.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7912014. (X. 22.) határozata
Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak megválasztása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának
megválasztja: Bukovszki Sándorné és Szabó Mihály
képviselőket.

A 7. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

A 7. napirendi pont nem került tárgyalásra ezen az ülésen.

A 8. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert elmondja, hogy jelenleg a korábbi SZMSZ (Szervezeti és
Működési Szabályzat) van érvényben. Új SZMSZ-t hoz létre az önkormányzat, amely
15 nap múlva lép hatályba. Újdonság, hogy létrejönne egy Ifjúsági és Idősügyi
Bizottság 5 taggal, amelyben fiatal és idős tag is legyen. Ebben a bizottságban
képviseljék az érdekeiket. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság legalább 3
havonta az intézmények vezetöivel, alkalmazottaival történő bizottsági ülés legyen. A
Bölcsőde, Óvoda, Iskola, Védőnő, Orvos, Gyermekjólét, Családvédő, Családsegitő,
minden településen van jelzőrendszer, melyben benne vannak az előbb felsorolt
szervek képviselői, valamint a rendőr, és egyszerre üléseznek, Igy nem kell két külön
ülést tartani. Az Ifjúsági és Idősügyi Bizottság a rendezvények lebonyolitásában
segítene, létre lehetne hozni egy kerekasztalt, ahová az is eljöhetne, aki nem tagja a
bizottságnak, 3 havonta jöjjenek össze a fiatalok, mi a céljuk, mit akarnak
megvalósitani, ez egy külső segítő legyen, részt vennének a bizottság munkájában.

9



Települési rendezvénynaptár készüljön el, tartsa karban a bizottság, ki mikor milyen
rendezvényt készít, éves szinten, 3-6 havonta erről minél szélesebb körben
ülésezzenek. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a tervezett rendelet, beszámoló
véleményezése a legfőbb tartalma. Mostantól ők bonyolitják a titkos szavazásokat. A
vagyonnyilatkozat, a képviselök összeférhetetlenségével kapcsolatos ügyek, a
polgármester javadalmazását a jogszabály határozza meg. Az alpolgármester
javadalmazását a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság Javasolja, mert a törvény nem
rendelkezik. A polgármester egyéb jogkörének gyakorlásáról a képviselő-testület a
legfőbb szerv. A szabadságát a település jegyzöjének Jelzi, hogy mikor hol van a
polgármester, a titkárságon van a naptár, ahol időpontot lehet egyeztetni.
Megkérdezi, hogy kinek van módosító Javaslata?

Bukovszki Sándorné kifogásolja, hogy a 14 órás kezdés az testületi ülés
időpontjának nagyon korai hétfő délutánonként.

Szabó György Róbert elmondja, hogy eredetileg a szerda reggelt szerette volna.

Bukovszki Sándorné véleménye szerint az sem jó, mert hétköznapokon az egyetlen
szabad délelőttje akkor van.

Szabó György Róbert akkor 3 hetente 16 órai kezdéssel hétfői napokon lesznek az
ülések.

Szabó Mihály havonta javasolja a testületi ülések megtartását.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a rendkívüli testületi üléseket szeretné
elkerülni, minél egyszerűbben, gyorsabban szeretné a végrehajtást. A havi ülésekkel
az a probléma, ha 5 hetes egy hónap, akkor nagyon elcsúszik az időpont, elhúzódik
az ülés, és kevesebb információt tudunk megosztani. A cél az, hogy minél
gyorsabban, egyszerűbben tudjunk reagálni a felmerült kérdésekre. A nagy
beruházás miatt most valószínű, hogy mégis lesz rendkívüli testületi ülés. Módosítás:
szükség szerint 3-5 hetente.

Tánczos László csatlakozva Bukovszki Sándorné képviselő társához, nem
ragaszkodva a régi hagyomány szerint, de akkora társadalmi, gazdasági
elfoglaltsággal rendelkeznek, hogy 3 hónappal előbbre is vannak programok
betervezve. Amint eddig volt minden hónap utolsó hétfője is ugyanakkorra van, 3-5
hetente, ezek előre nem tervezhetők. Nem tudja felvállalni, más a megélhetési
forrásuk. Ezeknek is eleget kell tenni. Ezt akceptáljuk. Igyekszik minél inkább
alkalmazkodni, ha valami ok van több mindent is meg lehet tárgyalni. Minél
tervezhetőbbé kell tenni az ülések időpontját. Mindenkinek az a jó, ha folyamatosan
együtt dolgozunk.

Szabó György Róbert, a szennyvíz beruházás sürgőssége miatt ebben az évben 3
hetente, a következő évben a munkaterv szerint. A következő módosító indítványt
teszi: a hónap utolsó hétfőjére hiv össze 16 órai kezdettel testületi ülést. Amennyiben
szükséges közbenső testületi ülés összehívását kezdeményezi. Eddig 1 napirend
volt, a hóközi testületi ülés teljes értékű legyen, ahol lehet interpelláció és bejelentés.

Kovács Bálint amint a 9. 5 szerinti rendes ülés általában az utolsó hétfőn van,
minden ettől eltérően is rendelkezésre áll a csapat.
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Szabó Mihály javasolja, hogy legyen kontroll, telefon, vagy e-mail, hogy mindenki
megkapta-e az értesitést.

Hegedűs Gáborné: ezt véletlenül hagyta benne a tervezetben.

Tánczos László azt kéri, hogy az ülés tervezett időpontja előtt legalább 24 órával
legyen elküldve az e-mail.

Szavazás: 7 igen szavazat (22 5 b. pont: utolsó hétfőn, 16 órakor kerül összehívásra
a testületi ülés.)

Szabó Mihály, az 5. fejezet 3 bekezdés d. pontban jegyző, aljegyző, osztályvezető
nem szükséges.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Képviselő-testület tagjai mellett állandó
meghívottként — tanácskozási joggal az ülés valamennyi napirendi pontjához
kapcsolódáan — meg kell hívni: a Kormányhivatal, valamint a Járási Hivatal vezetőjét.
A törvényességi felügyeletet e két szerv látja el.

Szabó György Róbert: 7 igen szavazat.

Kovács Bálint megjegyzi, hogy ez kötelező elem.

Szabó Mihály javasolja, hogy csak két bizottság legyen, mert hasonló nagyságú
településeken is így van. Bízik benne, hogy a bizottsági tagoknak jó
szervezőképességük van.

Kovács Bálint támogatja a javaslatot, véleménye szerint az Egészségügyi és
Szociális Bizottság feladatkörét át kell dolgozni, a 3. bizottság elemeit át lehet tenni
oda.

Szabó György Róbert Indoklásul felhozza, hogy a bizottság létrehozása pénzbe
nem kerül. Szeretné, ha maradna a 3 bizottság, és hogy a fiatalok és az idősek is
képviselethez jussanak, ők is ugyanolyan állampolgárok, mint más. Ők is jól érezzék
magukat a faluban, és a fiatalok itt telepedjenek le.

Kovács Bálint, nem a képviseletükkel van a gond, javasolja, hogy az Ifjúsági és
Idősügyi Bizottság feladatköre kerüljön át az Egészségügyi és Szociális Bizottságba.

Szabó György Róbert javasolja, hogy akkor bővítsük 5 főre az Egészségügyi és
Szociális Bizottság létszámát.

Tánczos László véleménye szerint bele lehet vonni tagként a külsőst is.

Hegedűs Gáborné felhivja a figyelmet, hogy 3 képviselőnek és 2 kűlsős tagnak kell
lenni.

Bukovszki Sándorné elmondja, hogy régen nem lehetett az alpolgármester
bizottsági tag, de ha most lehet, akkor az Alpolgármester Asszony ismeri az idősek
problémáit, és jön egy külsős, aki a fiatalokat képviseli.
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Szabó György Róbert szavazást kér a módosító indítványrál az Egészségügyi és
Szociális Bizottság létszáma 5 főre változik. 3 képviselő és 2 külsős személy. 7 igen
szavazat.

Szabó György Róbert az lúsági és Idősügyi Bizottság 41 5 2-3-4. pontjai
bekerülnek a 40. 5 hatálya alá. 7 igen szavazat. Legalább 3 havonta összeül,
továbbá az 41. 5 5. bekezdést beilleszteni a 40. 5-ba.

Tánczos László megjegyzi, hogy az 1. bekezdés kivételével a 41. 5 bekerül a 40 5-
ba.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság marad 5 tagú,
eddig 3 fő volt.

Szabó György Róbert az SZMSZ hatályba lépését követően tesz indítványt az
Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjaira.

Tánczos László a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 7. ponthoz 39. 5 7. bek. a
polgármester, alpolgármester javadalmazása mellett a képviselő testületi és
bizottsági tagok javadalmazására tegyen javaslatot.

Szabó György Róbert továbbá szó kiegészüljön azzal, hogy javadalmazása
képviselő és bizottság tagjai.

Tánczos László nem jár azzal, hogy fel is veszik a megállapított összeget.

Hegedűs Gáborné felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a képviselő-testület
tiszteletdijat állapít meg, erről rendeletet kell alkotni.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a népszavazási kezdeményezésre vonatkozó,
ugyanaz, mint a korábbi SZMSZ-ben?

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a 2013. évi tv. ad erre vonatkozóan
felhatalmazást, korábban is az SZMSZ-ben volt szabályozva.

Szabó Mihály megköszöni, és elfogadja a választ.

Szabó György Róbert végszavazásra kéri az SZMSZ-röl szóló önkormányzati
rendeletet a módosító indítványokkal együtt.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1112014. (Xl.06.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik a 2. számú rendelettervezet szövegével.)

A 9. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.
(Az előterjesztés mellékelve)
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Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gábornénak a 9. napirendi pont
ismertetésére.

Hegedűs Gáborné ismerteti az összeférhetetlenségre, vagyon nyilatkozattételi
kötelezettségre, valamint az MöW. méltatlansági eljárásra vonatkozó szabályait.
Felhívja a figyelmet, hogy a testűlet tagjainak a megválasztásukat követő 30 napon
belül vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük van, valamint 3 hónapon belül kötelező
képzésen részt venni a testület tagjainak. Amennyiben a képviselőnek köztartozása
mutatkozik, és nem egyenliti ki, abban az esetben határozattal meg kell szüntetni
mandátumát.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a www.nav.gov.hu honlapon elérhető az
ANYK programban egy egyszerű nyomtatvány kitöltésével kell a KOMA
(Köztartozásmentes Adatbázis) rendszerben az ügyfélkapun beküldeni a kérelmet.
Erkezik vissza egy elfogadó nyugta. Felhivja a figyelmet, hogy még a napokban
mindenki tegyen eleget ennek a felhívásnak, mert 30 nap az ügyintézési határidő. Az
önkormányzat minden hónapban ellenőrzi a rendszert, hogy a magánszemély
köztartozásmentes-e. Amennyiben valaki lekerül erről a listáról, a megadott e-mail
címére kap egy értesitést, hogy lekerült erről a listáról, azonnal keresni kell, hogy
miért.

Szabó György Róbert elmondja, hogy ez a napirendi pont tájékoztatás volt, erről
nem kell a testületnek határozatot hozni.

A 10. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert tájékoztatja a jelenlévóket, hogy Dr. Kovács Nóra háziorvos
kérte közös megegyezéssel megszüntetni a jogviszonyát 2014. október 10-én,
melyet Szabó Mihály volt polgármester elfogadott és aláírt. A szabadság megváltásra
került, az átutalásról az intézkedés megtörtént. Kéri a testületet, hogy az I. sz.
háziorvos megüresedett helyére pályázat kiírását hagyja jóvá. Ismerteti a tervezetet,
melyet a testület tagjai írásban előre megkaptak. Megkérdezi, hogy van-e
kiegészíteni való indítványuk?

Bukovszki Sándorné elmondja, hogy az ellátottak száma 900-1 000 fő között van.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a napokban tájékozódott, hogy minél több
helyen kerüljön megjelentetésre a pályázat, többek között közigállás.gov.hu oldalon,
az országos alapellátási intézet honlapján, a rezidensképzö intézetben, a helyettesítő
orvostól is kapott tanácsot. Tájékoztatásul elmondja, hogy jelenleg tartós
helyettesitésben van megoldva az ellátás, azonban így 40 %-al kevesebbet utal a
költségvetés, tehát emiatt is sürgető az Új álláshely betöltése, illetve az év elején a
szerződés is lejárt volna. Klinikai szakvizsgával rendelkező orvos esetében 140 %-
os szinten finanszíroz az állam 5 évig.

Bukovszki Sándorné felhívja a figyelmet arra, hogy ez vegyes körzetnek számít, és
emiatt nem biztos, hogy akármilyen szakvizsgával rendelkező orvos elláthatja a
feladatot.
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Szabó György Róbert véleménye szerint alapvetően háziorvos licencvizsga
szükséges a mai orvoshiány miatt.

Bukovszki Sándorné elmondja, hogy üres állás lett, nem a tartás helyettesítésből
adódóan, elvileg az üres praxis az önkormányzaté.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a praxisjog csak természetes személyé lehet.
Ezzel szemben ide nem kell vásárolni, hanem az illetékes szerv kiállit egy praxisjogot
az orvosnak. 12 hónapon túl vagyunk, addig lehetett volna probléma.

Bukovszki Sándorné, két évben a Dr. Kovács Náráé volt.

Szabó György Róbert hangsúlyozza, hogy praxis jogot kiállít az Illetékes hatóság.
Nem tudja, hogy kapunk-e orvost, mivel sok az álláshirdetés a közelünkben levő
településekről is.

Konfár János elmondja, hogy van egy háziorvos ismerőse, aki érdeklödött nála, és
várja a pályázat kiírását. Megkérdezi, hogy alkalmazott, vagy vállalkozóként
szándékoznak alkalmazni?

Szabó György Róbert elmondja, hogy megállapodás alapján. Megkérdezi, hogy
van-e további indítvány, javaslat? A tervezett pályázati kiírásban a lakosságszámot
1200-ról 1000-re módosítják. Elfogadja-e a testület a pályázati kiírás tervezetet e
módosítással?

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8012014. (X. 22.) határozata
Pályázat kiírása az I. sz. háziorvos álláshelyére.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot ir ki az I. sz. háziorvos megüresedett
álláshelyének betöltésére az előterjesztésben foglalt
tervezet alapján, az ellátandó lakosságszám 1000 fő-re
történö módosításával.
Felelős: Szabó György Róbert
Határidő: 2014. október3l.

Ali. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert beszámol arról, hogy a Dr. lmreh Éva 2014. december 31-ig
látja eltartás helyettesként az I. sz. körzet háziorvosi teendőit. Ezért égető szükség
van arra, hogy másik háziorvos is legyen a településen. Személyes tárgyalást
folytatott a Doktornővel, melynek során megállapította, hogy kompromisszum kész és
nem lesz ellátatlan egyik körzet sem.

Hozzászólás nem volt, a testület tudomásul vette a bejelentést.
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A 12. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert tájékoztatja a jelenlévőket, - ill. azokat a képviselő társakat,
akik a tegnap! tárgyaláson nem vettek részt - hogy az ún. „szennyvíz projekt”
elkezdödött. A szennyvíz beruházás gözerővei folyik. Helyszíni méréseket folytatnak
az utcákon hol a legmagasabb, hol a legalacsonyabb a felszín, a hálózat
megtervezése folyik. A lehető legsürgősebb feladat az önkormányzat részéről, hogy
a szennyvíztisztító telep esetében területet szerezzen. Ez egy előszerződéssel Is
megvalósítható. Nem szükséges azonnal tulajdonba kerülni. Az előszerződés
birtokában azonnal el lehet kezdeni a telep tervezését. Addig, amíg nincs a terület az
önkormányzat tulajdonában, bár nem áll a projekt, de nagyban megnehezíti a
későbbi kivitelezést. Ma délután 14 órakor tárgyalást folytat az egyik lehetséges
terület tulajdonosával, hogy el kívánja-e adni, és ha igen milyen áron a területet.
Amint érdemleges információja van, azonnal értesíti a képviselő-testület tagjait,
illetve rendkívüli ülést hív össze. Kiemelt beruházásról van szó, a szakhatóságoknak
alapvetően 30 nap áll rendelkezésükre, hogy minden engedélyt, hozzájáruló
nyilatkozatot kiadjanak. Minden páratlan hét kedden reggel 9 órakor a tanácskozó
teremben a szennyvizberuházással érintett összes kivitelező, mérnöki iroda,
projektmenedzsment, tervező, a PR-munkatárs, a Kiskunviz Kft. megbeszélést tart.
Amikor személyesen nem jelennek meg a testület tagjai e-mailben beszámol az
elörehaladásról. A tegnapi tárgyaláson azt tapasztalta, hogy mind a porojekt
menedzsment, mind a mérnöki műszaki szervezet jól végzi a munkáját, hogy
határidőre megvalósuljon a beruházás. A mi érdekeinket képviselik. Mindenben
segitik a munkánkat. A településen, amint megvannak a tervek, hogy hogyan lesznek
a nyomvonalak, a testület elé lesz terjesztve. Megegyezés született arról, hogy a
szennyvíz csatornák lehetőleg az Út szélén haladjanak el, előfordulhat az is, hogy a
jobb, a bal oldalon, vagy középen halad el a vezeték. Az a cél, hogy az utak
megmaradhassanak jó minőségükben. Az ivóvízminőség javító program miatt néhol
át kellett vágni az úttestet, de a helyreállítást is elvégezték. Kevés földes útrészlet
van községünkben, amire büszkék lehetünk.

Konfár János előterjeszti, hogy bízzák meg a polgármestert, hogy a Petőfi Sándor
utcában úgy tervezzék meg a vezetékrendszert, hogy az utca szélén, vagy közepén
menjen a vezetékrendszer és kapjon Új burkolatot a főutca. Az eredeti pályázat
kiírásakor gyökérzónás, zárt biológiai tisztításba a telephely nagysága lényegesen
nagyobb területet igényelt volna, a megmaradt pénzmaradványból a működtető
részére eszközök beszerzésére kér átcsoportosítást. Ez megkönnyítené a
munkájukat.

Szabó György Róbert elmondja, hogy Mátyus Zoltánnal történt tárgyalásakor szó
esett erről a kérdésről is, de ez nem csak az önkormányzaton múlik.

Tánczos László felhívja a figyelmet, hogy nekünk kell kezdeményezni az
üzemeltetés módját, az 5-20 %-os szárazanyag tartalmú anyag keletkezésekor
milyen költség merül fel. Javasolja, hogy a Mátyus úrral minél több tárgyalást
lefolytatni, mert óriási különbségek lehetnek.
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Szabó György Róbert elmondja, hogy tárgyalt Mikle Barát Erzsébettel, a szennyvíz
iszap mezőgazdasági területen történő elhelyezésről, a biológiai erjesztésről.
Valamint az ott maradó szennyviziszapból a folyékony részt Kecskemétre
beszállítani. A 25-75 %-os szárazanyag-víz tartalmú lapátolható szennyvíziszapot
ritkábban kell elszállitani, mint a folyékony szennyvíziszapot. Ezeket figyelembe véve
költségszámitást kért, melyet a következő hétre ígérték, hogy elvégzik.

Kovács Bálint nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Mátyus úrral is kell erről a
kérdésről, illetve az gazdaságos üzemeltetésről tárgyalni.

Tánczos László véleménye szerint folyamatosan, illetve az üzembe helyezés előtt is
tárgyalni kell. Pillanatnyilag ismeretlen az iszapégetés a tervező részéről. Arra kell
törekedni, hogy minél gazdaságosabb legyen a projekt üzemeltetése. A lakossággal
fizettetik meg az összes felmerülő költséget. Példaként említi, hogy eddig, ami nem
terhelődött a lakosságra az egészséges ivóvíz amortizációs költségként belekerül az
ivóvizszámlába és magasabb számlák várhatók emiatt. Ezért igyekeznek
megvalósítani azt, hogy minél alacsonyabbak legyenek a költségek.

Konfár János egyetért az előtte szólóval, és hangsúlyozza, hogy ez központi cél, és
a lakosság részére a működtetés megfelelő legyen.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8112014. (X. 22.) határozata
Megbízás Szabó György Róbert polgármesternek a
szennyvíztisztító projekt tárgyalásainak lefolytatására.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbizza Szabó György Róbert polgármestert a
szennyvíztisztító projekt tárgyalásainak lefolytatásával, és az
eredményekről történő tájékoztatással.
Felelős: Szabó György Róbert
Határidő: azonnal.

A 13. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gábornénak.

Hegedűs Gáborné ismerteti a Polgármesteri Hivatal elektronikus információs
rendszerek biztonsági szintbe sorolásával összefüggő feladatokról szóló
tájékoztatást.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8212014. (X. 22.) határozata
A Polgármesteri Hivatal elektronikus Információs rendszerek biztonsági
szintbe sorolásával összefüggő feladatokról tájékoztatás.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul vette az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvény szerinti biztonsági osztályba sorolással és
biztonsági szintbe sorolással összefüggő feladatokról
történő tájékoztatást.
A Képviselő-testület megbízza Szabó György Róbert
polgármestert, hogy a törvényi követelményeknek való
megfelelés érdekében további intézkedéseket tegyen, és
döntésre a testület elé terjessze.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

A 14. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.
(Előterjesztés mellékelve)

Szabó György Róbert átadja a szót Hegedűs Gábornénak, a képviselő delegálása a
Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Tanácsába című
előterjesztés ismertetésére.

Hegedűs Gáborné javasolja az előterjesztés ismertetése után, hogy a határozat
tervezetben foglaltak szerint döntsön a testület.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy a munkaműveletek elvégzése kb. 80-85 %-os, a
környező településekhez képest jól halad a kivitelezés.

Szabó György Róbert kijelenti, hogy a vezetékhálózat mosatását a téli időszakban
nem szándékoznak elvégezni.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e módosító javaslat?

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza;

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8312014. (X. 22.) határozata
Képviselő delegálása a KISKORÖS és TERSEGE
IVÓVÍZMINÓSEGJAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS Tanácsába.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Kiskőrös és Térsége Ivóvizminőség-javitó
Onkormányzati Társulás Tanácsába Szabó György Róbert
polgármestert delegálja.
Felelős: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
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Bejelentések:

Kovács Bálint elmondja, hogy a választásokkal kapcsolatban sok minden kering a
faluban. Megkérdezi, hogy a személyi állományban tervez-e változást.

Szabó György Róbert tájékoztat arról, hogy aki a munkajogban otthon van, az tudja,
hogy egy határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselőnek nem lehet csak úgy
felmondani. A felmondásnak világosnak, okszerűnek, jogszerűnek kell lennie. Volt
egy munkaértekezlet az elmúlt héten, melyen biztosította a hivatal munkatársait arról,
hogy aki jól dolgozik, annak itt helye van. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a
jogszabályi feltételeknek meg kell felelni. Aki nem felel meg a rendelkezéseknek,
annak el kell mennie tanulni. A 29/2012-es kormányrendelet alapján minden
köztisztviselönek képesitési előírásai vannak és e szerint fognak az adott
munkatársakkal egyeztetni. Nem kíván senkit sem elküldeni, a munkát el kell látni.
Erre hozta létre a jogszabály is a polgármesteri hivatalt. A költségvetés nem annyi főt
finanszíroz, mint amennyi dolgozó jelenleg van, de amíg a fedezet rendelkezésre áll
az önkormányzat a faladatok ellátása miatt a jelenlegi létszámot megtartja. Ha
kapunk plusz létszámot, az még jobb lenne.

Kovács Bálint a választ elfogadja.

Szabó György Róbert bejelenti, hogy az idősek napja november 7-én, pénteken
lesz a Művelődési Házban megtartva. 10.30-tól vendégvárás, most meghívott vendég
nem lesz. A rendezvényre a költségvetésben biztositott a keret. Újdonság, hogy a
NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal), ellenőrzéseket végez a
közétkeztetésben, amiatt, hogy milyen helyen lehet elkészíttetni az ételt. A felelősség
az átadásig az elkészitőt terheli. Az új képviselő-testületnek nem hiányzik sem
bírság, sem egy elmarasztaló újságcikk, hogy nem az előírásoknak megfelelő a
vendéglátás.

Október 31-ig a térfigyelő kamerarendszer kiépítését a szerződés szerint be kellene
fejezni. A szerződésben levő e-mail címre írt a kapcsolattartás miatt. Beszámolót kért
a térfigyelő rendszerröl. A szerzödésben ez van, ennek van nyoma.

Szabó Mihály közli, hogy tárgyalt a hétvégén a beruházóval és azt a tájékoztatást
kapta, hogy csinálják a munkát, és október 31-ig befejezik.

Szabó György Róbert elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a DZS Kft-vel, amely az
önkormányzat számítógéprendszerét tartja karban. Az ülés előtt a képviselő-testület
tagjai írásban megkaptak egy árajánlat listát. A gazdálkodáson lévő egyik
számítógép elavult. A számítógépes szoftver, jelen esetben windows XF, nem
biztonságos. A szoftver gyártó általi frissítése 2014. március hónapban megszűnt.
Továbbá a biztonsági mentéseket jelenleg a saját eszközére valósítja meg.
(144.272.- Ft) A polgármester úr az átadás-átvételkor nem adott át számítógépet, igy
szükséges lenne egy Új gép beszerzése. (303.276.- Ft). Az óvodában két
számítógépet hamarosan cserélni kell, ennek fedezetét a jövő évi költségvetésből
szándékozik biztosítani. (147.066.- Ft + 201.168.- Ft). Kéri, hogy a gazdálkodás
részére a számítógép felújitást, míg az Új polgármester részére egy számítógép
beszerzését jóváhagyni szíveskedjenek. Kéri a képviselő-testületet, hogy
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amennyiben egyik napról a másik napra elromlanak a számítógépek, akkor
hatalmazza fel arra, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, utólagos
beszámolás mellett.

Tánczos László megjegyzi, hogy csak az árakat tudja összehasonlítani, mi okozza a
különbséget az árajánlatban? Fontos, hogy a beszerzett gép megfelelő kapacitású
legyen.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az óvodánál a számítógép mellé nyomtatót
kell venni a gazdálkodásra pedig egy nagy monitort a különböző táblázatok miatt.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az elmúlt héten, szombaton minden
számítógép M lett nézve az irodákban, valamint az óvodánál és ennek ismeretében
adták a jelenlegi árajánlatot. A óvodai számítógépek cseréjét, valamint a hálózat
kiépítését a következő évi költségvetésbe szándékozik betenni.

Szabó Mihály elmondja, hogy ebben az évben 3 db számítógép került beszerzésre.
A szükséges gépbeszerzéseket a költségvetés tárgyalását megelőzően, már a
koncepció tárgyalásakor jelezzék. Előre nem lehet tudni, hogy milyen váratlan
esemény történik év közben.

Kovács Bálint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökeként elmondja, hogy
tekintettel arra, hogy előre nem állt rendelkezésükre az előterjesztés, a számítógép
vásárlás értékét nem kérdőjelezi meg, de Igy tartózkodik a szavazásnál.

Szabó György Róbert hangsúlyozza, hogy a gazdálkodási irodára mindenképpen
be kell szerezni a számítógépet, mert a biztonságos munka végrehajtását
veszélyezteti. A Wolford dűlőnél van maradvány az előirányzathoz képest, a
művelődési ház bérbeadásából is jelentős többlet keletkezett. Ez a két tétel fedezetet
nyújt erre a két gépbeszerzésre. A művelődési háznál 622.500.- Ft folyt be október
12-ig, várhatóan még érkezik 50 e Ft évvégéig. Ezeknek a kiadásoknak a fedezetét a
közművelődési pénzmaradványból szándékozik finanszírozni.

Kovács Bálint 2 perc szünetet kér, hogy a Pénzűgyi és Ügyrendi Bizottság tagjaival
meg tudják beszélni a kialakult helyzetet, amiről korábban nem volt tudomásuk. Ez
alatt a nagyon rövid idő alatt az elhangzott számok sem könnyitették meg a
döntésüket. Megkérdezi, hogy az elhangzott számok a bevételt, vagy a hasznot
mutatják?

Szabó György Róbert közli, hogy az elhangzott számok a hasznot mutatják, nem
csupán a bevételt.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elvonul tárgyalásra.

Kovács Bálint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselő-
testületet, hogy támogatják a Gazdálkodási Irodára (144.272.- Ft), valamint a
Polgármester részére (303.276.- Ft) összegű számítógép beszerzéseket. Felhivja a
figyelmet arra, hogy a legközelebbi testületi ülésre részletes tájékoztatást kér az
ügyben, valamint az ilyen jellegű előterjesztésekről időben kérnek információt.
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Szabó György Róbert elmondja, hogy tudomásul veszi az elhangzottakat, a
tájékoztatásnak nincs semmi akadálya, a bizottság támogatja a kérést, szavazást kér
a testület tagjaitól.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
84/2014. (X. 22.) határozata
Számítógép beszerzésekröl döntés.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a Gazdálkodási Irodára 144.272.- Ft,
valamint a Polgármester részére 303.276.- Ft értékben
számítógép felújítást, illetve beszerzést eszközöljön a
DZS Kft. árajánlata alapján. A költség a művelődési
alapból finanszírozható.
Megbizza a Polgármestert, hogy a munkavégzés
zökkenőmentes végrehajtása érdekében a szükséges
azonnali intézkedéseket megtegye, utólagos
beszámoltatási kötelezettség mellett az infrastruktúra
meghibásodása esetén.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e másnak bejelenteni valója?

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy a „Jóbarát” büfé melletti névtelen utca
jogállása mi? Azt csak gyalogosok használhatják, vagy gépjárművek is? A buszhoz
közlekedők nagy kátyúkon át kell, hogy közlekedjenek, mert tönkreteszik az autók a
földutat.

Szabó György Róbert elmondja, hogy gépjárművek is igénybe veszik, ma hajnalban
például 5 db gépkocsi is parkolt abban az utcában. Mindkét irányban van bejárata a
köznek. Körültekintően kell megvizsgálni a helyzetet, hogy az ott lakók érdekei se
sérüljenek, meg kell nézni, hogy melyik portára melyik oldalról tudnak közlekedni.

Kovács Bálint javasolja, hogy a lehetőségeket felül kell vizsgálni.

Hegedűs Gáborné kijelenti, hogy az utcarész önkormányzati tulajdonban van.

Konfár János felhivja a figyelmet arra, hogy a külterületi utak mentén a gallyazást
folytassák a munkások, koordináljon velük a polgármester.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a közcélú munkások részére heti, névre szóló
beosztásban vannak meghatározva az elvégzendő feladatok, amely alapján számon
lehet kérni, hogy megtörtént-e a végrehajtás. A kiírás alatt pedig azok a feladatok
vannak felsorolva, amelyeket folyamatosan, visszatérően kell végezni. A probléma
az, hogy ebben a hónapban még vannak munkások, de november hónapban lehet,
hogy egy sem lesz, mert elfogyott a keret a Munkaügyi Központban. Most
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előreláthatólag november hónapra 2 emberrel lehet számolni, akik büntetést
dolgoznak le.

Szabó György Róbert elmondja, hogy tárgyalt Bakró Istvánnal a Könnycsepp
Temetkezési Kft. vezetőjével. A következő évben szociális parcellát kell kialakítani a
temetőben. A kerítésen kívüli rész gondozása és rendben tartása az önkormányzat
feladata, melyet tegnap a munkások rendbe is tettek. A belső részt a vállalkozók
tartják karban, az emlékfal környékét feltakaritották. Az emlékfal mellett van egy nagy
fa, amelynek a sorsáról dönteni kell, mert a szomszédos sírokat a gyökerei
megrongálták és a hozzátartozóknak újra kellett csináltatni a sírt, ami elég magas
költséggel járt.

Szabó Mihály megjegyzi, hogy a Bakró István nem szívességet tesz az
önkormányzatnak, hanem a szerződésben vállalt feladatát teljesíti.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó György Róbert polgármester megköszöni
a megjelenést és az alakuló testületi ülést berekeszti.

Kmft.

t 4wJ
Sz o yörgy Róbert Hegedűs Gaborné

polgármester címzetes főjegyző

21



JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. október 22-én 8.00 órakor tartandó alakuló ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla

3. konfár János

4. Kovács Bálint

5. Szabó György Róbert polgármester

6. Szabó Mihály

7. Tánczos László
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MEGHÍVOTTAK:

8. Hegedűs Gáborné címzetes főjegyzö
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Kézbesítési ív

a 2014. október 22-ej alakuló testületi ülésre
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Jakabszállás, 2014. október 17.



MEGHÍVÓ

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. október 22én szerdán 8 órai kezdettel
alakuló ülést tart a Polgármesteri Hivatal

tanácskozó termében, melyre meghivom.

Napirendi pontok:

1. Képviselők ünnepélyes eskütétele.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2. Polgármester ünnepélyes eskütétele.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

3. Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele.
Előadó: Szabó György Róbert.

5. Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdijának megállapítása.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

6. Bizottsági tagok és elnökök megválasztása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

7. Bizottság nem képviselő tagjának eskütétele.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8. Szervezeti és Műkődési Szabályzat megalkotása.
Előadó: Hegedűs Gábomé cimzetes föjegyző.

9. Tájékoztatás az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről, vagyon nyilatkozattételi
kötelezettségre vonatkozó felhívás.
MOT Tv. alapján tájékoztatás a méltaUansági szabályokról.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

Jakabszállás Község Polgármestere
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

76/581-800 Fax: 76/581-802
06/20 939-2398

e-mail: polgarmester@jakabszallas.hu



10. Az I. sz. háziorvos jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos tájékoztatás.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

11. Szóbeli beszámoló a II. sz. háziorvos által benyújtott levélről.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

12. Szóbeli beszámoló a szennyviz tisztitótelep területével kapcsolatosan.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

13. A Polgármesteri Hivatal elektronikus információs rendszerek biztonsági szintbe sorolásával
összefüggő feladatokról tájékoztatás.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

14. Képviselő delegálása a KISKŐRÖS és TÉRSÉGE IVÓ ViZMINŐSÉGJAVITÓ
ONKORMANYZATI TARSULAS Tanácsába.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

15. Bejelentések.

JakabszáUás, 2014. október 16.
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Polgármesteri program 2014

1. Képviselő-testületi munka
A kor kihívásai a testületi munkára is hatással vannak.
Ennek érdekében:
• .lavasolom a képviselő-testületnek, hogy telepütésünk utcáit és a külterületi kerületeket egymás között
osszuk fel, s mindegyiknek legyen személyes és felelős képviselője.
• Az EU alapelvének megfelelően szükségesnek tartom a helyi civil szervezetek döntés-előkészítő folyamatba való
fokozottabb bevonását, támogatásuk biztosítása mellett.
- Szigorú gazdálkodást kell bevezetni a költségvetés betartása érdekében. Pl.: Nem fordulhat elő, hogy
pénzhiányra hivatkozva nincs eltolva a hó az utakról!
- Erősiteni kell Jakabszállásjó hirét. Jelenjünk meg többször a Petöti Népében és a népszerű intemetes újságokban.

A fiatalokat itt kell tartani, vagy vissza kell csábítani. A máshol szerzett tapasztalataikat a falu javára tudják
fordítani.
• A település parlamenti képviselőjénél mindenjó ügyben (ehhezjavaslatokat várok Onöktől is) lobbizni kívánok.
Minél több ésszerű pályázati forrást nyerjen el a falu.
- A közbiztonság érdekében állandó körzeti megbízott jelenlétét tartom fontosnak a továbbiakban ís.
• A polgárőrséget azonnal össze kívánom hívni, ütőképes csapatot szeretnék kialakítani, hogy megvédjük
egymást és értékeinket.
• A képviselő-testületi ülés nyilvános. Időpontja legyen a lakosság számára elérhető, hogy részt tudjanak venni
rajta.

2. Egészségügyi és szociális ellátások terén kiemelt, fontos feladataink:
Ezészsézüev:
• A különböző szürőprogramok rendszeresebbé tétele.
- Egy községi „egészséghét” megszervezése.
- A baba-mama klub folyamatos működtetése.
• Az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások folytatása.
Szociális ellátási feladatok között fontosnak tartom:
• A nehéz helyzetbe került családok számára minden támogatási lehetőséget a családsegítő szolgálaton keresztül
meg kívánok pályázni.
• A rászorulók tájékoztatása a szociálisjutlatásokról, lehetőségekről,
• Minden rászoruló családnak osszunk karácsonykor tartós élelmiszer csomagot. Ezt döntse el a gyermekjóléti és
családsegítő szolgálat, az óvodai és iskolai itjúságvédelmi felelős javaslata alapján az Egészségügyi és Szociális
Bizottság.
• Oldjuk meg, hogy a nehezen mozgó, és tanyán élű emberek is eljuthassanak az Idősek klubjába. Az öregség
ne a magányról szóljon, hanem a nyugodt1 ámde élményekben és elfoglaltságban gazdag, megérdemelt
nyugdíjas életről.
• Az idős rászorultakkal való fokozottabb gondoskodást, a portáik rendbe tartásához a segítség megadását.

A jelenlegi tanvagondnok munkáját segítsük Új gépjármű beszerzésével. Ezzel egy időben annak
megvizsgálása, hogy másik tanyagondnoki szolgálatot is be tudnánk-e indítani.
• Szükséizes az Idősek Klubja mellett a házi seitsé2nvúitás. valamint aszociális étkeztetés fenntartása.
- A terveim között szerepet a jelzőrendszeres segítségnyújtás visszaátlitása, mely a második tanyagondnok
hivatalba lépésekor valósulhat meg ás ebben segítséget várok a helyi polgárörségtől is.
- Az akadálymentes közlekedés biztosítása a mozgáskorlátozottak és babakocsival közlekedök számára, például a
templomoknál, egyéb közintézményeknél és járdáknál.

3. A nevelés-oktatás területe
Kiemelten fontosnak tartom, hogy gyermekeink a jövőben is helyben járjanak iskolába. Emellett fontos feladat a
mindenkori jogszabályi elölrásoknak való állandó megfelelés.
Teendőink:

Az óvoda tomaszobával történő bővítése.
• A nevelési-oktatási intézmények hatékony ás takarékos működtetése a minőségbiztosítás jegyében.
• A bölcsőde működését fontosnak tartom.
• Továbbiakban is jó kapcsolatot szeretnék fenntartani az iskolával ás a Klebelsberg Intézményfenntanó
Központtal.

4. Polgármesteri Hivatal
Legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb körű, magas szintű, korrekt, udvarias kiszolgálása.
Ennek érdekében a teendőink:



• A hivatali munkatársak naprakész ismereteinek biztosítása (szakmai rendezvényeken, tanfolyamokon
történő részvétellel).
• Minden beszerzést, ami nagyobb egy bizonyos értékhatárnál, pályáztatni kívánok.
• Együttműködés a környező településekkel, például a következő tevékenységekben: villamos energia a
közvilágitáshoz, szemétszállitás, szennyvíztisztítás, ivóvizellátás, számítógépes berendezések, élelmiszerek
olcsóbb beszerzése miatt.
• Jakabszállás tagja több Önkormányzati szövetségnek, melyben a tevékenységünket erősíteni, folytatni kívánom.
• A hivatal és a lakosság közötti információáramlás fejlesztése kÖzségházi értesitő és intemetes honlapok
segítségével.
• Minden dőntésnél a nyilvánosság időben történő tájékoztatása ingyenes kiadványokban. Hiteles és hasznavehető
tájékoztatást kívánok nyújtani minden helyen: nyomtatott sajtőban, és a település honlapján keresztül.
• A Polgármesteri Hivatala település motorja. Itt intézik a helyi emberek mindennapos ügyeit.

5. Művelődés és kultúra, sport
A művelődés ás kultúra terén feladataink:
• Színvonalas települési rendezvények szervezése (falunap, a nemzeti ünnepeink, valamint a jeles napok
megünneplése. Lehetőleg a napján.). Ehhez fontosnak tartom az intézmények, és a vállalkozások kulturális-,
sport-, egyéb programjainak összehangolását, rendezvénynaptár elkészítését és annak nyilvánosságra hozását.
• Nyugdíjas dalkörünk támogatása, a fiatalok bevonása p1.: Ovidős-kőr.
• Az idősek napját továbbra is rendezzűk meg, továbbá folytatni kívánom a szomszédolás néven megismert ének
és tánccsoportok vendégül látását településünkön a nemzeti ünnepeinken.
• Irjunk ki pályázati éves keretősszeget a helyi civil szervezetek részére, hogy programokat, eseményeket tudjanak
megvalósítani. Tegyük ezt nyilvánossá, hogy mindenki egyenlö eséllyel indulhasson.
• Hosszabb távú terveim között szerepel a Művelődési Ház teljes átalakítása, felújítása.
• A hatékony kommunikáció kialakítása érdekében közművelődésért felelős személy kijelölését tartom fontosnak.
A sportfelada;aink:

• A sportpálya karbantartása, az ehhez tartozó épületek fenntartása fontos ahhoz, hogy a megyei II. osztályú
futballcsapat tárgyi feltételei biztosítottak legyenek.
• Gyalogos-, kerékpáros- és lovas túraútvonalak kialakítását szeretném megvalósítani, ezek térképen történő
megjelenítését is fontosnak tartom.

6. Környezetvédelem
Az EU csatlakozás ésjogszabályi kötelezettségek viszonylatában ezen a területen megoldásra váró feladataink:
• Minden Családi ház illetve lakóépület szennyvízcsatornára történő csatlakoztatása.
• A községi környezetvédelmi program elkészítése, a megfogalmazott célkitűzések megvalósítása.

A már régóta itt lévő szelektív hulladékgyűjtő konténerek mellé újak kihelyezése. A temetőben képződött
hulladék rendszeres elszállítása és a kihelyezett utcai kukák rendszeres ürítése elengedhetetlen.

7. Településüzemeltetés területén feladataink:
• Településközpont felújítása, több helyen parkositás.
• A bel-és kűlterűleti utak folyamatos karbantartása, a meglévő aszfaltos utak felújítása.
• A temetőben sirhelymegváltás alapján a lakosság az elmúlt két évben közel 5 millió forintot fizetett be, de
eddig ismereteim szerint kb. I millió 300 ezer forintot költöttünk erre a területre
• A meglévő járdákat tegyük rendbe!
• Oldjuk meg a csapadékviz elvezetését ahol erre lehetőség van. (Pl.: a Petőti S. utca és Kun utca sarok valamint
a Munkácsy utca.) Az Ady E. utcai járda az esőzésekkor folyamatosan víz alatt van.
• Kell-e nekünk 2 és fél méter széles kerékpárút a temetőig? Ugy gondolom elég lesz másfél méteres is.
Elsősorban keressük a pályázati lehetőségeket. Amennyiben nincs ilyen kiírás, akár pályázati forrás nélkül is
meg tudjuk valósítani és hívjuk csak egyszerűenjárdának. Önnek erről mi a véleménye?

Az utak padkáit tegyük rendbe, hogy a közlekedés biztonságosabb legyen.
• A vízelvezető árkokat a lakossággal együttműködve valósitsuk meg, és ahol szükséges, ássuk ki újra.
Gondoskodjunk az árkok átkőtéséről is a természetes vizelvezetésről is.
• A közmunkásoknak állandó munkát kell adni. Legyen heti terv, amit mindenképpen meg kell csinálniuk, és
a végén ellenörizze a felelős csoportvezető. Becsüljük meg Őket, és szervenük meg jól munkájukat, hiszen a
településnek szüksége van a szaktudásukra és munkaerejükre.
• Új piactér kialakítása elengedhetetlenné vált.
8. Telekommunikáció
A kommunikáció feltételeinek biztositásajelenkori fejlödésünk egyik záloga. Feladataink:
• Interaktív, élő települési honlap kialakítása és üzemeltetése.



9. lijúság
Az iúsággal való törődés — mondhatni — fejlődésünk másik záloga.
Teendőink e téren:
• líjúságügyi ás Idösugyi Bizottság létrehozása, müködtetése.
• A fiatalok élet- és közösségi terének minél teljesebb biztosítása.
• Ifjúsági Klub létrehozása.
• Vannak dolgok, amik Jól működnek amelyeket a továbbiakban is támogatok, például a felsőoktatási
intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszeren
keresztül.

10. Idegenforgalom
E teruleten egyre nagyobb lehetőségek kinálkozaak a kistelepülések számára. A lehetséges feladataink:
• A település arculatának, kűllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében: tájba illó buszváró

pavilonok kialakítása, utcai eligazító-tájékoztató táblák egységes rendszerének kialakítása, felújítása.
• Jakabszállást és értékeit bemutató színvonalas turisztikai kiadványok elkészítése.

Testvér települési kapcsolat ápolása és újak kialakítása.
• A kisvasút turisztikai céllal újra fog indulni. Azt akarom, hogy ez a településjavára is váljon.

11. Vállalkozásfejlesztés
Munkahelyteremtés ás az élhető település megteremtése céljából kiemelt feladatnak tartom:
• Evek óta látható, hogy az Önkormányzat nem tud Új munkahelyeket teremteni. Alakitsunk ki
vállalkazóbarát környezetet, ehhez adjunk meg minden segítséget, hogy ök tudjanak bővíteni.
• Települési kereskedelem védelmét. Ha valamit javítunk vagy építünk a telepűlésünkőn, azt — ha a
törvények engedik — csak helyi vállalkozóval csináltassuk meg. Ne csak az iparűzési adójuk legyen jó, a
munkájukra is szükségünk Van,
• Iparűzési adó szinten tartása.
• Mindenki számára egyenl5 vállalkozói feltételek biztosítása.
• Munkahelyteremtés lehetöségek szerinti elösegitését (pI.: távmunka lehetöségeinek felkutatása). Az állam által
nyújtott támogatások, kedvezmények megismertetése.

12. Vagyongazdálkodás
Az Önkormányzat vagyonának alakulását biztosan érintik az alábbiak:
• A szolgálati lakások állapotának felülvizsgálata, és a szükséges javítások elvégzése.
• Az Önkormányzati földek, porták tisztán tartása.

Adóflzetési fegyelem betartása fontos ahhoz, hoav a közszolgállatásokat fenn tudjuk tartani ezen a színvonalon.

13. Közlekedés
• Volán buszjáratok felülvizsgálata ás a nagyvárosok irányába történő csatlakozási lehetőségek összehangolása
fontos.

ÖSSZEGZÉS, zÁkszó

A fenti felsorolás azért nem teljes, mert ami teendő egy felelős polgármesterre vár, az négy oldalon nem
sorolható fel.
Az előbbiek megvalósítására készülő gazdasági program elkészítése az elkövetkezendő fél évben
megvalósulhat, de mór az új képviselő-testülettel együtt.

Ne felejtsük el, mi is része vagyunk egy kisebb vagy nagyobb közösségnek: p1. a Faluszövetségnek, az
Aranyhomok Egyesületnek, Helvécia és Mikrotérsége Szociális Szolgáltató Központnak vagy ami ennél
szűkebb: a közvetlen szomszédainkkal képezhető közösségnek.
Ismernek már és tudják, hogy előttem nincs akadály. Onökhöz, IDE tartozom.
A feladat az elkövetkezendő években nagyon komoly, összetett és igen nehéz. Meg kell felelni a törvényi
előírásoknak ágy, hogy közben a helyi érdekeket tartjuk szem előtt. Ugy hiszem, kellő alázattal a sűrű
teendők előtt, tettre készen vállalkozni a nagy akadályok leküzdésére nem lehetetlen feladat.
Meghallgatva a képviselőket, a lakosságot, az emberek véleményét, együtt jobbá, szebbé, élhetőbbé tehetjük
a mi kis falunkat, jövőnket.

Jakabszállás, 2014. október 17. /%r\. k.i
György Róbert

polgármester



Tervezet 1. sz. változata
JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2014. ( )
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeménvezéséről.
az európai polgári kezdeményezésről. valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. -ában kapott felhatalmazás alapján. az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Altalános rendelkezések

1.

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése Jakabszállás Község Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzat).

(2) Az önkormányzat székhelye. pontos címe: 6078 Jakabszállás, Petőfl S. u. 14.

(3) Az önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.jakabszallas.hu

(4) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Jakabszállás Község
Onkormányzata Képviselő-testülete.

2.

Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön
rendeletben állapítja meg.

3.

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és
adományozására külön rendeletet alkot,

4.

A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 7 fő, az aktuális névjegyzéket e
rendelet I. számúfüggeléke tartalmazza.

II. Fejezet
Az önkormányzat feladata, hatásköre

5.

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 21. (1) bekezdése szerinti
feladatokat. saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját.



(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzékét az I. inellékki
tartalmazza.

6.

(1) A képviselő-testület hatáskör átruházásának lehetőségét az átruházás alapvető szabályait
azMötv. 41. (4)—(5) bekezdése tartalmazza.

(2) A képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét az 2. melléklet
tartalmazza.

(3) A képviselő-testülettől a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét a 3. melléklet
tartalmazza.

7. *

Az Mötv. 42. -ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a helyi közügy megoldásának vállalása. vagy az arról történő lemondás.
b) gazdasági társaságba való belépés, kilépés. ezek alapítása megszüntetése.

III. Fejezet
A képviselő-testület működése

1. A képviselő-testület munkateiwe

8. *

(1) A képviselő-testület a rendes ülések tervszerű megtartása érdekében évenként munkatervet
határoz meg.

(2) A munkaterv tervezetét a polgármester minden év január 31-ig terjeszti elő a képviselő
testület ülésére.

(3) A munkaterv tervezetét a polgármester állítja össze, amelynek során javaslatot kér:
a) a települési képviselöktől.
b) a testület bizottságaitól,
c) a tisztségvise]őktől,
d) jegyzőtől.

(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) az ülések tervezett időpontját.
b) a napirend tárgyát, előadóját,
c) az egyes napirendeket elözetesen véleményező bizottságok felsorolását,
d) közmeghallgatás időpontját.

9.

(1) A képviselő-testület döntéseit képviselő-testületi ülésein hozza meg.

(2) Az ülések típusai:
a) alakuló ülés,



b) rendes ülés (általában 3 hetente hétfői napon),
c) rendkívüli ülés.

2. A képviselő-testület rendes ülése

1o.*

(1) A képviselő-testület a munkatervben meghatározottak alapján szükség szerint, de évente
legalább 6 ülést tart. melyet a Polgármester szükség szerint három. illetve öt hetente hétfői
napon 14.00 órai kezdettel hív össze.

(2) A képviselő-testület rendes ülésének helye és címe: Jakabszállási Polgármesteri Hivatal,
6078 Jakabszállás. Petöfl S. u. 14.

3. A képviselő-testület rendkívüli ülése

(1) Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44 - ban meghatározott esetben.

(2) Rendkívüli ülést lehet összehívni. ha a polgármester megítélése szerint az (1) bekezdésen
kívüli esetben a képviselő-testület összehívására van szükség.

4. A képviselő-testület ülésének összehivása és meghivója

12.*

(1) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint tartós
akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság elnöke hívja
össze és vezeti. E bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a 30 napot
meghaladó folyamatos távollét.

(2) A képviselő-testület meghívóját a tervezett írásbeli előterjesztésekkel együtt 3 nappal (a
sürgősségi napirend és a rendkívüli ülés napirendje kivételével) a képviselő-testület ülése előtt
kell kézbesíteni.

(3) A kézbesítés elektronikus formában (e-mailen keresztül, a megadott intemetes
elérhetőségről történő letöltés útján) vagy nyomtatott formában történik, oly módon, hogy
annak kézbesítési helye az elektronikus kézbesítési cím, a képviselő által megjelölt postai
Cím.

(4) A rneghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának. kezdési idöpontjának. a
tervezett írásbeli előterjesztés tárgyának és elöterjesztőjének. nyílt. vagy zárt ülésen történő
tárgyalás megjelölését. az ülés minősítését (alakuló, rendes. rendkívüli).

(6) A Képviselő-testületi ülésen kiosztandó előterjesztésre csak kivételes esetben, a
polgármester külön engedélye alapján kerülhet sor. A polgármester az engedélyezés okát a
Képviselő-testületi ülésen ismerteti.



(7) A rendkívüli testületi ülésre szóló meghívót legalább az ülés előtt 24 órával kell
kézbesíteni. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető.

(8) A Képviselő-testület üléséről a meghívó kiküldésével egyidejűleg a település lakosságát a
meghivónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján történő
közzétételével tájékoztatni kell.

5. A meghívottak

13.

() A Képviselő-testület tagjai mellett állandó meghívottként — tanácskozási Joggal az ülés
valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan — meg kell hívni:
a) a kormányhivatal vezetőjét,
b) ajárási hivatal vezetőjét,
c) a napirenddel érintett bizottság nem képviselő tagjait,
g) ajegyzőt,
j) az önkormányzati intézmények vezetőit és
k) akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi.

(2) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a
meghívottak közül
a) az önkormányzat intézményének vezetőjét,
b) a napirendek előadóit,
c) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg,

(3) A képviselő-testület ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatók azok, akiknek
jelenlétét a polgármester az adott napirendnél indokoltnak tartja.

6. Az ülések nyilvánossága

14.

(1) A nyilvános ülés időpontjáról a választópolgárokat a napirendet is tartalmazó meghivónak
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő megjelentetésével, és a www.jakabszallas.hu,
vagy a facebook.com!j akabszallas honlapon történő közzétételével tájékoztatni kell.

(2) Ahol jogszabá’y helyben szokásos módon történő közzétételt határoz meg, ennek módja
alatt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. vagy a www.jakabszallas.hu internetes honlapon
történő közzététel értendő.

(3) A nyilvános ülésen a hallgatóság — ideértve a tömegtájékoztatási szervek képviselőit is —

csak a kijelölt helyeken foglalhat helyet. és képviselő-testület egyszerű szótöbbségű szava2ás
alapján az általa megszabott időtartamban fel is szólalhat.A hallgatóság az engedély nélküli
véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni köteles. A képviselő-testületi ülésén a
tömegtájékoztatási szervek munkatársai tevékenységükkel nem zavarhatják a testület
munkáját.

(4) A zárt ülésen hozott határozatokról a nyilvánosságot tájékoztatni kell. Ennek során a
személyiségi jogok védelméről és az adatvédelemröl szóló jogszabályokat be kell tartani.



(5) A képviselő-testület zárt ülést tart az Mötv. 46. (2 ) bekezdés a) pontjában meghatározott
esetekben.

(6) A képviselő-testület az Mötv. 46. * (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben az
érintett kérésére zárt ülést tart.

(7) A képviselő-testület az érdekelt. az előterjesztő, vagy a képviselő-testület bármely tagja
javaslata alapján — minősített többséggel — az Mötv. 46. * (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott esetekben zárt ülést rendelhet el.

(8) Zárt ülésen az Mötv. 46. (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

(9) A zárt ülések előterjesztéseit az azok megismerésére jogosult személyek kötelesek Úgy
kezelni, hogy annak tartalmáról illetéktelenek ne szerezhessenek felvilágosítást, illetve azt ne
tekinthessék meg.

7. Határozatképesség

15.*

(1) A polgármester az ülés megnyitása előtt megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét.

(2) A képviselő-testület határozatképességét a polgármester az ülés vezetése során
folyamatosan figyelemmel kíséri. Ha a képviselő-testület ülése határozatképtelenné válik, a
polgármester megkísérli a határozatképesség helyreállítását.

(3) Ha a képviselő-testület ülése a polgármester kísérlete ellenére határozatképtelen marad, a
polgármester az ülést berekeszti.

(4) Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül Újra össze kell hívni.

IV. Fejezet
A képviselő-testület ülésének vezetése

8. Az ülés vezetése

16.

A polgármester az ülés vezetésével kapcsolatos feladatai ésjogosítványai körében
a) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét,
megnyitja. berekeszti és bezárja az ülést,
b) előterjeszti a sürgősségi indítványt,
c)javaslatot tesz napirendekre, a napirendet elfogadtatja,
d) napirend előtt tájékoztatást ad,

da) a fontosabb tárgyalások eredményéről,
db) időszerű kérdésekről,
dc) a lejárt határidejü képviselőtestületi határozatok, és egyéb önkormányzati
döntések végrehajtásáról,



e) napirendi pontonként vezeti, majd összefoglalja a vitát, szavazásra bocsátja a
döntési javaslatokat, megállapítja az eredményt ás kihirdeti a döntést,
f) hozzászóláskor megadja, illetve a g) és k) pontban meghatározott esetben megvonja

a szót ajelenlévők bármelyike tekintetében,
g) figyelmezteti a hozzászólót és felszólítja a tárgyra térésre, ha a mondanivalója eltér
a tárgyalt témától,
h) figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonhatja a szót az érintett személylől.

i) tárgyalási szünetet rendelhet el,
j) a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ü]ést
meghatározott időre megszakíthatja, vagy berekesztheti.
k) a képviselő-testülethez méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsító
résztvevőt rendre utasítja, figyelmezteti, ha a tanácskozáshoz nem illő, továbbá sértő
módon nyilatkozik és ismétlődő rendzavarás esetén — figyelmeztetés után — kivéve a
képviselőt — a terem elhagyására kötelezheti,
1) határozatképtelenség esetén az ülést berekeszti.

V. Fejezet
A képviselő-testület működése, tanácskozási rendje

9. A képviselő-testület napirendje

17.

(1) A képviselő-testület ülésén a napirendre a polgármester tesz javaslatot, amelynek alapján a
napirendet a képviselő-testület egyszerű többséggel, vita nélkül megállapítja.

(2) A napirend tervezete tartalmazza a tárgyalandó anyagok tárgyának megjelölését, azok

elöterjesztőjét.A polgármester, a képviselök. a jegyző, valamint saját előterjesztéseik

tekintetében az előterjesztési joggal rendelkezők kezdeményezhetik valamely napirendi pont
elnapolását, napirendi javaslat napirendről történő levételét. illetve a javasolt sorrend
megváltoztatását.

(3) A polgármester és az elöterjesztő az előterjesztést a napirend elfogadásáig visszavonhatja.

(4) A már elfogadott napirendi pont levételéről, a napirendi pontok sorrendjének

megváltoztatásról bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület egyszerű többséggel
dönt.

(5) A polgármester a napirend — meghivó szerinti — tervezetét szóban kiegészítheti az ülésen
kiosztott anyagok napirendre vételére vonatkozó javaslatával együtt.

10. Előterjesztés

18.

(1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez
kapcsolódó

a) tájékoztató,
b) beszámoló,
c) rendelet-tervezet az indokolással és a



d) határozati javaslat az indokolással.

(2) Rendelet-tervezet előterjesztésére — kivéve a költségvetési rendeletet, valamint az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát — a jegyző jogosult. A költségvetési
rendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztése a polgármester feladata.

(3) A (2) bekezdésen kívül az (1) bekezdés a), b), d) pontjaiban meghatározott előterjesztésre
jogosult

a) a polgármester és az alpolgármester.
b) a képviselő.
c) a képviselő-testület bizottsága
d) ajegyző,
e) önkormányzati intézmény vezetője az általa irányított intézményt érintő témában.
g) azon egyéb rendészeti vagy közigazgatási szerv vezetője, aki jogszabály alapján
beszámolót vagy tájékoztatást ad,
h) akit a polgármester előterjesztöként felkér.

(4) Az írásbeli előterjesztések csak ajegyző törvényességi vizsgálatát követően terjeszthetők
elő.

11. Módosító indítvány

19.*

(t) Az előterjesztéssel kapcsolatban az előterjesztő, a képviselő-testület bármely tagja,
bizottsága, jegyző szóban vagy írásban módosító indítvánnyal élhet.

(2) Az írásbeli módosító indítványt — ajegyző törvényességi vizsgálatát és szignóját követően
— legkésőbb az ülés megkezdéséig lehet előterjeszteni. A módosító javaslatot indokolni kell.

(3) Ha a módosító indítvány az önkormányzat költségvetési kiadásának növelését, vagy
bevételének csökkentését eredményezheti. meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly
megőrzése érdekében javasolt megoldási is (fedezet megjelölése).

12. Hozzászólások

20.

(1) A napirendi pont tárgyalását tíz perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek
megtételére az előterjesztő jogosult.

(2) A napirendi ponttal kapcsolatban az eLőterjesztőhöz a képviselők és a tanácskozási joggal
meghívottak kérdést intézhetnek, melyre az előterjesztő köteles válaszolni.

(3) A napirendhez kapcsolódó képviselői felszólalások sorrendjét a jelentkezések
sorrendjében a levezető elnök határozza meg. A felszólalás időtartama legfeljebb öt perc.
Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás kettö alkalommal maximum 10 perc
időtartamban történhet.

(4) A tárgyalt napirendeket érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő bármikor szót kérhet
és javaslatot tehet.



(5) Az ügyrendi javaslat elhangzása után a polgármester és a jegyző véleményének
meghallgatása után a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(6) A napirendi pont vitáját a levezető elnök vagy az előterjesztő foglalja össze. A napirendi
pont előadóját megilleti a zárszó joga.

(8) Az Egyebek napirendi pont keretében a képviselőket személyenként kettő perces
hozzászólásijog illeti meg.

13. Törvényességi észrevétel

21.

A jegyzőnek - a tanácskozás bármely szakaszában - kötelessége észrevételt tenni. amennyiben
az ülés sorárijogszabálysértést tapasztal.

14. Interpelláció

22.*

(1) Interpellációnak minősül az a felvetés, amelyben a képviselő valamilyen hibás, helytelen
gyakorlatot jelez. és a polgármesterhez. az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz vagy a feladat- és
hatáskörrel rendelkező bizottság elnökéhez intézhet önkormányzati feladatkörbe tartozó
ügyben.

(2) Az interpellált az interpellációra a Képviselő-testület ülésén szóban, Vagy 15 napon belül
írásban köteles választ adni. Amennyiben az interpelláló képviselő az adott ülésen kíván
választ kapni, az interpellációt az ülést megelőzően legalább 8 nappal írásban el kell juttatnia
az interpelláció címzettjének és a polgármesternek.

(4) Az interpellációra adott írásbeli választ a Képviselő-testület következő rendes ülésén
napirendre tűzi.

(5) Az interpelláció alapján a Képviselő-testület részletesebb vizsgálatot is elrendelhet. Az
interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. Ideiglenes
bizottság is megbízható kivizsgálással. és ebbe külső szakértő is bevonható.

(6) Az interpellációra írásban adott választ minden képviselőnek meg kell küldeni és annak
elfogadása tárgyában a következő ülésen dönt a képviselő-testület.

15. Kérdés

23.

(1) A kérdést az ülés megkezdését megelőzően írásban a polgármesterhez lehet benyújtani.

(2) A kérdezett személy a képviselőtestületi ülésen szóban vagy 15 napon belül írásban
köteles válaszolni.



(3) A kérdésre adott választ sem a kérdést feltevő képviselővel, sem a Képviselő-testülettel
nem kell külön elfogadtatni.

16. A képviselő-testületi ülés menete és rendjének fenntartása

24.

(1) A határozatképesség megállapítása utána polgármester:
a) előterjeszti a napirendi javaslatot,
b) napirend előtti felszólalás esetében engedélyezi azt.
c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,
d) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a
határozatokat,
e) biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását,
fl berekeszti a Képviselő-testület ülését.

(2) Az elnök a napirendi pontok felett külön-külön vitát nyit. Indokolt esetben az elnök, vagy
bármelyik képviselő javaslatára az egymással összefüggő előterjesztés vitáját együttesen is le
lehet folytatni.

(3) A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3) A tájékoztató jellegű előterjesztések felett nem lehet vitát nyitni.

(4) A vita lezárása után az előterjesztő viszontválaszra (zárszó) jogosult.

(5) A képviselő-testületi ülés rendjének fenntartása a polgármester feladata.

(6) A polgármester az ülés rendjét a következőképpen biztosítja:
a) figyelmezteti a hozzászólót. ha túllépi a hozzászólásra rendelkezésre álló időt, ha
eltér a tárgyalt témától, vagy a tanáeskozáshoz nem illő, másokat sértő
megfogalmazást használ,
b) rendre utasítja azt a Képviselőt, aki a testület munkáját zavaró, képviselőhöz
méltatlan magatartást tanúsít. A rendre utasított képviselőtöl megvonhatja a szót,
c) rendre utasítja a rendzavarást tanúsító — nem képviselő —jelenlévőket,
d) amennyiben a testületi ülésen olyan jellegű rendzavarás történik, amely a
tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi. az ülést az általa meghatározott időre
félbeszakíthatja,
e) a polgármester saját jogkörében eljárva bármikor szünetet rendelhet el.

17. A döntéshozatali eljárás, a szavazás módja

25.*
(1) A Képviselő-testület döntéseit az Mötv. 48. 49. 50. *-ai alapján hozza meg.

2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni „igen”-net, vagy „nem”-mel lehet, de
a tartózkodás is megengedett.

26.



(3) Az önkormányzat nem él az Mőtv. 48. (3) bekezdésében rögzített azon lehetőséggel,
hogy a jeLen szervezeti és működési szabáLyzatban, saját hatáskörben további, név szerinti
szavazást igénylő ügyeket határozzon meg.

(4) A név szerinti szavazás alkalmával a polgármester abc sorrendben felolvassa a képviselők
nevét. akik „igen”. „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazás
tényét és eredményét a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

27.

(1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. . (2) bekezdés szerinti
esetekben. amennyiben azt a polgármester. vagy a képviselők több mint fele kezdeményezi. A
titkos szavazásról a testület minősített többséggel dönt.

(2) A képviselő-testület az érintett nyilatkozata szerinti zárt ülés során az Mötv. 46. (2)
bekezdés b) pontjában foglalt ügy tárgyalásakor titkos szavazást tart.

(3) A titkos Szavazás szavazólapon és urna igénybevételével történik. A titkos szavazás
lebonyolításáva) kapcsolatos teendőket a Pénzügyi és Ugyrendi bizottság képviselő-testületi
tagjai látják cl. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a Képviselő-testület a feladat
ellátására a polgármester javaslatára — nyílt szavazással — három fős szavazatszámláló
bizottságot választ.

(4) A szavazatok összeszámlálását követően a polgármester megállapítja ajavaslatra igennel,
nemmel szavazók, valamint a tartózkodók számát és kihirdeti a döntést.

18. Személyes érintettség

28. *

Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. (1) bekezdésében meghatározott. a személyes
érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a képviselő-testület a mulasztó
képviselőt kizárja a következö két ülésen történő döntéshozatali eljárásból.

19. A képviselő-testület döntései, a döntések fajtái, jelölésük,
kihirdetésük és közzétételük módja

29. *
(1) A Képviselő-testület döntései:
a) önkormányzati rendelet,
b) önkormányzati határozat.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel. de számozott határozat nélkül dönt
a) az ügyrendi kérdésekről,
b) zárt ülés elrendeléséről,
c) kizárásról,
d) szavazás módj ának meghatározásáról.



(3) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi

sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett Fel kell tüntetni a rendelet

kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A rendeletek jelölése a következő formában történik:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
I ( ) önkormányzati rendelete

a -ról

(4) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi

sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal

pontos idöpontját (év. hó, nap rneelöIéssel), és a határozat tárgyát.

A határozat jelölése a kővetkező formában történik:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/ ( ) határozata

(5) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését Szó

szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy

megnevezését.
20. Rendeletalkotás

30. *

(1) A rendelet-tervezet elökészítéséért a jegyző felel.

(2) A rendelet-tervezet elkészítésére szükség szerint külső szakértő közreműködése

igényelhető.

(3) A rendeletek kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett

hirdető táblán történő kifüggesztéssel gondoskodik.

(4) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, hatályosságának biztosításáról,

azok végrehajtásának ellenörzéséről ajegyző gondoskodik.

21. Határozat

31.*

(1) A határozatot az ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza.

(2) A képviselő-testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

22. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

32. *



(1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni,
melynek elkészítéséért ajegyző felelős.

(2) Ajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. -ában meghatározott tartalmi elemeket,
valamint azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi
rögzítés követelményét előírja.

(3) Az érintett képviselő a hozzászólását megelőzően szóban. de legkésőbb az ülést követő
munkanap 16.00 óráig írásban dönthet arról. hogy véleményét. hozzászólását szó szerint
vegyék jegyzőkönyvbe.

(4) A jegyzőkönyvben az Mötv. 52. (1) bekezdés 1) pontjaként a szavazás számszerű
eredményét úgy kell rögzíteni. hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy hányan szavaztak
igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak.

(5)Ajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést. A határozatot
és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, terjedelmesebb rendeletek
esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a
jegyzőkönyv mellékletként elhelyezett rendelet szöveggel fogadja el. A rendelet szövegét ez
esetben ajegyzökönyvhöz mellékletként kell csatolni.

(6) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt. hogy a meghívottak milyen
minőségben vannak Jelen.

(7) A jegyzőkönyvet 2 példányban kell készíteni
a) egy példányt ajegyzö kezel (ez az irattári példány), melyet elektronikus úton feltölt
a Kormányhivatal részére,
b) egy példány a képviselő-testületi példány, mely a polgármester részére kerül
átadásra.

(8) Ajegyzőkönyvhöz csatolni kell
a) a meghívót,
b) ajelenléti ívet,
c) az írásos előterjesztéseket.
d) ajegyzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet,
e) jegyző törvényességi észrevételét,
D a képviselői indítványokat.
g) a képviselői hozzászólásokat,
h) a képviselői interpellációkat.

331

(1) Az Mötv. 52. * (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a
jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet
megtekinteni. A zárt ülések jegyzőkönyveit közzétenni nem szabad.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönvveinek naptári évenkénti bekőttetéséröl a jegyö

gondoskodik.



23. A közmeghallgatás

34. *

(1) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 10 nappal a közmeghallgatás
időpontja előtt írásban és elektyonikus úton a www.jakabszallas.hu Vagy a
facebook.com/jakabaszallas honlapon a lakosságot tájékoztatni kell.

(2) A közmeghallgaáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat az ülésen nem Válaszolható meg, a meg
nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester, jegyző, bizottság vizsgálja.

(4) A kérdést a válaszadásra illetékes 15 napon belül írásban megválaszolja a kérdezőnek. A
válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell. A
közmeghallgatásról írásos jegyzőkönyv készül.

(5) A közmeghallatás helye és címe: Művelődési Ház 6078 Jakabszállás. Petőfl S. u. 13.

24. A települési képviselő jogai és kötelességei

35.

A települési képviselő jogaira és kötelezettségeire az Mötv. 28-39. -t kell alkalmazni.

VI. fejezet

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

25. Polgármester

36.
(1) A polgármester főállású tisztségviselő.

(2) A polgármester ellátja az Mötv. 65. és 67. -ában meghatározott feladatokat.

(3) A polgármester az Mötv. 67. e) pontja alapján külön utasításban szabályozza a
hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

(4) A polgármesterre vonatkozó egyéb munkáltatói jogokat ajegyző gyakorolja.

26. Alpolgármester

37.

(1) A képviselő-testület saját tagjai sorából egy alpolgármestert választ, aki tisztségét
társadalmi megbízatásban látja el.



(2) Az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése és egyes önkormányzati
feladatok ellátása.

27. A képviselő-testület bizottságai

38.

(1) A bizottság feladata, hogy folyamatosan segítse a képviselő-testület tevékenységét.
munkájának eredményességét.

(2) A képviselő-testület állandó bizottságai:
a) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
b) Egészségügyi és Szociális Bizottság
c) Ifjúsági és Idősügyi Bizottság

(3) Az állandó bizottság elnökét és tagjait a polgármester javaslatára képviselő-testület
választja meg.

(4) A bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag hívja
össze és vezeti.

(5) A bizottság működésére a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat
megfelelően kelt alkalmazni.

(6) A bizottság üléséről a képviselőket tájékoztatni kell.

(7) A bizottság nem képviselő tagja is vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

28. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

39. *

(1) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak száma 5 fő, elnöke és két tagja képviselő, két
fő külső szakértő.

(2) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalja és véleményezi az éves költségvetési
rendelet tervezetet, beszámolót. a következő évi koncepciót, és a testületi döntés előtt erről
tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Véleményezi a pénzügyi tartalmú rendelet-tervezeteket.

(4) Bonyolítja a jogszabályban meghatározott esetekben a képviselő-testület titkos szavazását.

(5) Ellátja a képviselők és hozzátartozóik vagvonnyilatkozatainak kezelésével.
nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos teendőket.

(6) Ellátja a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat.

(7) Javaslatot tesz a jogszabályokon felüli polgármester, alpolgármester javadalmazására,
továbbá ajutalmazására.



(8) A Képviselő-testület bizottságai által hozott I. fokú hatósági döntések ellen benyújtott
fellebbezéseket megvizsgálja, a tényállást bemutatja és döntésre a testület elé terjeszti a
javaslatot.

29. Egészségügyi és Szociális Bizottság

40.

(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak száma 3 fő, elnöke és egy tagja
képviselő, egy tagja külső szakértő.

(2) Közreműködik az anyagi. szociális eszközök hatékony felhasználásában.

(3) Véleménvezi. előkészíti mindazon feladatköréhez tartozó szociális területet érintő hatósági
ügyeket, melyekben első fokon a képviselő-testület jár el.

(4) Folyamatos (legalább 3 havonta) kapcsolatot tart fenn a település egészségügyi, szociális,
családsegítő és gyermekjóléti intézmények vezetöivel. alkalmazottaival.

(5) A település külterületi lakossága által feltett kérdéseket, kéréseket összegyűjti, és azt
megoldási javaslatokkal együtt elöterjeszti a Képviselő-testület részére.

30. Ifjúsági és Idősügyi Bizottság

41..

(1) Az Ifjúsági és ldősügyi Bizottság tagjainak száma 5 fő. elnöke és két tagja képviselő, két
tagja külső szakértő.

(2) Közreműködik a település ifjúsági és idősügyi rendezvényei megszervezésében,
lebonyolításában.

(3) Létrehozza a lakosság szélesebb körben történő bevonásával Ifjúsági Kerekasztalt és az
Idősügyi Kerekasztalt.

(4) Létrehozza és havonta frissíti a település programnaptárát (rendezvénytárát).

(5) Kapcsolatot tart fenn a település civil szervezeteivel, azok képviselőit 3 vagy legkésőbb 6
havonta meghívja ülésére és tanácskozik a felmerült kérdésekben, kérésekben. Majd a
felmerült problémák megoldására javaslatokat (előterjesztéseket) tesz a Képviselő-testület
részére.

31. Jegyző

42.*

(1) A jegyző az Mötv. 81. (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai
a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő
jogszabályokról, azok változásairól,



b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok
változásairól,
c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,
d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok kihirdetését,
e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántaflást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-
nyilvántartás formájában,

D gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő
foglalásáról.

(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartás akadályoztatása esetén, a tisztség
betöltetlensége. illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap
időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Polgármesteri Hivatal olyan
köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a
Polgármesteri Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának. vagy Közös Onkormányzati Hivatalának jegyzőjét bízza meg.

32. Polgármesteri Hivatal

43. *

(1) A képviselő-testület az Mötv. 84. (1) bekezdése alapján Polgármesteri Hivatalt hoz létre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott Hivatal neve Jakabszállási Polgármesteri Hivatal.

(3) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. (1) bekezdése, további
feladatokat az Mötv. 67. b) pontja alapján polgármester is meghatároz. A Polgármesteri
Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását. létszámát. munkarendjét, valamint
ügyfélfogadási rendjét - az Mötv. 67. d) pontja figyelembe vételével - a Képviselő-testület
határozattal fogadja el.

VII. Fejezet

Népszavazás kezdeményezése
44.

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:

a) a települési képviselők 60 %-a (4 fő)
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) ajakabszállási választópolgárok 25 %-a

(2) A képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást, ha azt a helyi választópolgárok 25
%-a kezdeményezte.

(3) A helyi népszavazás kiírását tárgyaló képviselő-testületi ülésre meg kell hívni az aláírást
gyűjtők képviselőjét.



(4) A helyi népszavazásra feltett kérdéssel kapcsolatos tényekről, körülményekről, a döntés
eredményének várható hatásairól, a mellette és ellene szóló érvekről falugyűlésen tájékoztatja
a képviselő-testület a választópolgárokat.

VIII. Fejezet
Záró rendelkezések

45.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követö napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jakabszállás Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
10/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 1/20 12. (II. 15.)
önkormányzati rendelet.

Jakabszállás. 2014. október 16.

Szab6 György Róbert Hegedűs Gáborné
polgármester címzetes főjegyző



Általános Indokolás

Az önkormányzati képviselő-testületek működéséhez elengedhetetlen a szervezeti és
működési szabályzat. A 10!2011.(IV. 13.) rendelettel megalkotott SZMSZ még a régi Otv.
szabályai alapján lett megalkotva. és nem került módosításra a Magyarország helyi
önkormányzatairóí szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) folyamatosan
hatályba lépő rendelkezéseinek megfelelően. ezért szükségessé vált egy Új SZMSZ
megalkotása. A rendelet tervezet megalkotása során figyelembe vettük az Mötv. kötelező
szabályozási tárgyköreit, valamint a helyi igényeket.
A 2011. évi CLXXIX. törvény 10. (6) bekezdésében és 80. (2) bekezdésében foglaltak
nem kerültek szabályozásra, tekintettel arra, hogy Jakabszállás községben nincs helyi
nemzetiségi önkormányzat és nemzetiségi egyesülés.
Szabályozásra került viszont a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok száma a 2013. évi CCXXXVIII. törvény felhatalmazása alapján.

A jelenleg előterjesztett szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet-tervezet nem
szabályoz teljes körűen, de a továbbiakban a módosítás szükség szerint megoldható.

Részletes Indokolás

Az 1. *-hoz
A rendelet I. *-a szabályozza a képivselő-testület hivatalos megnevezését és elérhetőségét.

A 2. ‚ 3. g-hoz

A rendelet 2. és 3 -ai utal a helyi jelképek és kitüntető címek külön rendeletben történő
szabályozására.

A 4. *-hoz

A rendelet 4. -a a képviselő-testület létszámát deklarálja.

Az 5. g-hoz

A rendelet 5. -a az önkormányzat feladat és hatáskörét tartalmazza.

A 6. *-hoz

A rendelet 6. *-a a képviselő-testület hatáskör átruházásának szabályait tartalmazza.

A 7. *-hoz

A rendelet 7. *-a a képviselő-testület kizárólagos hatáskörét tartalmazza.

A 8. *-hoz

A rendelet 8. *-a a képviselő-testület munkatervére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 9. *-hoz



A rendelet 9. *-a a képviselő-testület üléseinek típusait határozza meg.

A 10. *-hoz

A rendelet 10 -a a képviselő-testület rendes ülésének helyét és idejét határozza meg.

A 11. *-hoz

A rendelet 11. -a rendkívüli ülés összehívásának szabályait határozza meg.

A 12. g-hoz

A rendelet 12. -a az ülés összehívására és a meghívóra vonatkozó szabályokat határozza
meg.

A 13. *-hoz

A rendelet 13.-a a testületi ülés meghívottainak köréről rendelkezik.

A 14. *-hoz

A rendelet 14. -a a nyílt és zárt ülés szabályait határozza meg.

A 15. *-hoz

A rendelet 15. *-a a határozatképességre vonatkozó szabályokat tartalmaz.

A 16. -hoz

A rendelet 16. -a az ülés vezetésének szabályait határozza meg.

A 17. ‚ 18. *-hoz

A rendelet 17., 18. szakaszai az ülés napirendjére és az előterjesztésre vonatkozó előírásokat
szabályozza.

A 19. ‘ 20. -hoz

A rendelet 19. -a módosító indítvány szabályait, a 20.
.

a hozzászólás szabályait
tartalmazza.

A 21. *-hoz

A rendelet 21. *-a ajegyzö törvényességi észrevételi tételére vonatkozik.

A 22. ‚ 23. g-hoz

A rendelet 22. *-a az interpelláció, a 23.
.

a kérdés szabályairól rendelkezik.

A 24. -hoz



A rendelet 24. *-a az ülés menetének és a rendfenntartás szabályainak részleteit szabályozza.

A 25. ‚ 26. ‚ 27. *-hoz

A rendelet 25. 26, 27. szakaszai a testület döntéshozatali eljárását részletesen szabályozza.

A 28. -hoz

A rendelet 28. *-a a személyes érintettségre vonatkozóan határoz meg eljárási szabályokat.

A 29. -hoz

A rendelet 29. *-a a döntéshozatal fajtáiról és jelölési módjairól rendelkezik.

A 30. -hoz

A rendelet 30. -a rendeíetalkotás folyamatáról és kihirdetéséről rendelkezik.

A 31. ‚ 32. ‚ 33. *.-hoz

A rendelet 31., 32., 33. szakaszai ajegyzőkönyv készítésének szabályairól és kezeléséröl, az
abba történő betekintés lehetőségéről rendelkezik.

A 34. -hoz

A rendelet 34. *-a a közmeghallgatásra vonatkozó részletszabályokat tartalmaz.

A 35. g-hoz

A rendelet 35. -a a képviselő jogaira és kötelességeire vonatkozó utaló szabályt tartalmaz.

A 36. *-hoz

A rendelet 36. -a a polgármesterjogállására és feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 37. g-hoz

A rendelet 37. -a az alpolgármester jogállását és feladatait határozza meg.

A 38. -hoz

A rendelet 38. *-a meghatározza az önkormányzat bizottságait és arra vonatkozó általános
szabályokat.

A 39. -hoz

A rendelet 39. -a a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság összetételét és feladatait határozza meg.



A 40. g-hoz

A rendelet 40. *-a az Egészségügyi ős Szociális bizottság összetételét és feladatait határozza
meg.

A 41. *-hoz

A rendelet 41. *-a ajegyző jogállását, feladatait, jegyzői tisztség betöltését szabályozza.

A 42. *-hoz

A rendelet 42. -a a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó szabályokat tartalmaz.

A 43. -hoz

A rendelet 43. *-a a helyi népszavazás kezdeményezésére vonatkozó szabályokat tartalmaz.

A 44. *-hoz

A rendelet 44. *-a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. *-a alapján a jogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, ős a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során
vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

A lakosság helyi demokratikus batalomgyakorlásának módját és abban történö részvételt
szabályozza.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet költségvetési hatása nem merült fel.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti ős egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása a képviselő-testület működésével kapcsolatban
felmerülnek, melyet a polgármesteri hivatal személyzete Lát el.



5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.

A régi szabályozás elavulttá vált, az Új Mötv-nek való megfelelés és a folyamatos működés
érdekében szükséges a szervezeti és működési szabályok aktuális szabályozása.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A személyi, Szervezeti. tárgyi feltételek biztosítottak. a pénzügyi feltételek az önkormányzat
költségvetésében biztosítottak.



Tervezet 2. sz. változata módosító inditványokkal javított
JAKABSZALLÁS KÖZSEG ÖNKORMANYZATA KEPVISELO-TESTÜLETENEK

/2014. ( )
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről.
az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. -ában kapott felhatalmazás alapján. az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében. az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Altalános rendelkezések

1.*

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése Jakabszállás Község Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzat).

(2) Az önkormányzat székhelye. pontos címe: 6078 Jakabszállás. Petőfl S. ‘i. 14.

(3) Az önkormányzat hivatalos honlapjának címe: w%w.jakabszallas.hu

(4) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Jakabszállás Község
Onkormányzata Képviselő-testülete.

2.

Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület küjön
rendeletben állapítja meg.

3. *

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és
adományozására külön rendeletet alkot.

4.

A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 7 fö.

II. Fejezet
Az önkormányzat feladata, hatásköre

5.

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 21. * (1) bekezdése szerinti
feladatokat. Saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját.



(2) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzékét az 1. melléklet

tartalmazza.
6.

(1) A képviselő-testület hatáskör átruházásának lehetőségét az átrubázás alapvető szabályait
az Mötv. 41. (4)—(5) bekezdése tartalmazza.

(2) A képviselő-testülettől a polgármestere átwházott hatáskörök jegyzékét az 2. melléklet

tartalmazza.

(3) A képviselő-testülettől a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét a 3. melléklet

tartalmazza.
7.

Az Mötv. 42. *-ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a helyi közügy megoldásának vállalása. vagy az arról történő lemondás,
b) gazdasági társaságba való belépés. kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.

IlL Fejezet
A képviselő-testület működése

1. A képviselő-testület munkaterve

8.

(1) A képviselő-testület a rendes ülések tervszerű megtartása érdekében évenként munkatervet
határoz meg.

(2) A munkaterv tervezetét a polgármester minden év január 31-ig terjeszti elő a képviselő
testület ülésére.

(3) A munkaterv tervezetét a polgármester állítja össze. amelynek során javaslatot kér:
a) a települési képviselőktől,
b) a testület bizottságaitól,
c) a tisztségviselőktől,
d) jegyzőtől.

(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) az ülések tervezett időpontját,
b) a napirend tárgyát. előadóját.
c) az egyes napirendeket előzetesen véleményező bizottságok felsorolását,
d) közmeghallgatás időpontját.

9.

(1) A képviselő-testület döntéseit képviselő-testületi ülésein hozza meg.

(2) Az ülések típusai:
a) alakuló ülés,
b) rendes ülés (általában a hónap utolsó hétföjén).
c) rendkívüli ülés.



2. A képviselő-testület rendes ülése

(1) A képviselő-testület a munkatervben meghatározottak alapján szükség szerint, de évente
legalább 6 ütést tart. melyet a Polgármester a hónap utolsó hétfőjére 16.00 órai kezdettel hív
össze.

(2) A képviselő-testület rendes ülésének helye és címe: Jakabszállási Polgármesteri Hivatal,
6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 4.

3. A képviselő-testület rendkívüli ülése

(1) Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44 - ban meghatározott esetben.

(2) Rendkívüli ülést lehet összehívni. Ha a polgármester megítélése szerint az (1) bekezdésen
kívüli esetben a képviselő-testület összehivására van szükség.

4. A képviselő-testület ülésének összehívása és meghívúja

12.*

(1) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint tartós
akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a Pénzügyi és Cgyrendi Bizottság elnöke hívja
össze és vezeti. E bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősüL a 30 napot
meghaladó folyamatos távollét.

(2) A képviselő-testület meghívóját a tervezett írásbeli előterjesztésekkel együtt 3 nappal (a
sürgősségi napirend és a rendkívüli ülés napirendje kivételével) a képviselő-testület ülése előtt
kell kézbesíteni.

(3) A kézbesítés elektronikus formában (e-mailen keresztül. a megadott internetes
elérhetőségről történő letöltés útján) vagy nyomtatott formában történik, oly módon, hogy
annak kézbesítési helye az elektronikus kézbesítési cím, a képviselő által megjelölt postai
cím.

(4) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a
tervezett írásbeli előterjesztés tárgyának és előterjesztőjének, nyílt, vagy zárt ülésen történő
tárgyalás megjelölését, az ülés minősítését (alakuló, rendes, rendkívüli).

(6) A Képviselő-testületi ülésen kiosztandó előterjesztésre csak kivételes esetben. a
polgármester külön engedélye alapján kerülhet sor. A polgármester az engedélyezés okát a
Képviselő-testületi ülésen ismerteti.

(7) A rendkívüli testületi ülésre szóló meghívót legalább az ülés előtt 24 órával kell
kézbesiteni. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető.





(8) A Képviselő-testület üléséről a meghívó kiküldésével egyidejűleg a település lakosságát a
meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján történő
közzétételével tájékoztatni kell.

5. A meghívottak

11*

(1) A Képviselő-testület tagjai mellett állandó meghívottként — tanácskozási joggal az ülés
valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan — meg kell hívni:
a) a kormányhivatal vezetőjét,
b) ajárási hivatal vezetőjét,
c) a napirenddel érintett bizottság nem képviselő tagjait,
g) ajegyzőt,
j) az önkormányzati intézmények vezetőit és
k) akiknek jelenlétét jogszabály kötelezövé teszi.

(2) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a
meghívottak közül
a) az önkormányzat intézményének vezetőjét,
b) a napirendek előadóit.
c) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.

(3) A képviselő-testület ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatók azok. akiknek
jelenlétét a polgármester az adott napirendnél indokoltnak tartja.

6. Az ülések nyilvánossága

14.*

(1) A nyilvános ülés időpontjáról a választópolgárokat a napirendet is tartalmazó meghívónak
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő megjelentetésével. és a www.jakabszallas.hu.
vagy a facebook.com/jakabszallas honlapon történő közzétételével tájékoztatni kell.

(2) Ahol jogszabály helyben szokásos módon történő közzétételt határoz meg, ennek módja
alatt a Polgármesteri Hivatal hirdetötábláján. vagy a www.jakabszallas.hu internetes honlapon
történő közzététel értendő.

(3) A nyilvános ülésen a hallgatóság — ideértve a tömegtájékoztatási szervek képviselőit is —

csak a kijelölt helyeken foglalhat helyet. és képviselő-testület egyszerű szótöbbségű Szavazás
aLapján az általa megszabott idötartamban fel is szólalhat. A hallgatóság az engedély nélküli
véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni köteles. A képviselő-testületi ülésén a
tömegtájékoztatási szervek munkatársai tevékenységükkel nem zavarhatják a testület
munkáját.

(4) A zárt ülésen hozott határozatokról a nyilvánosságot tájékoztatni kell. Ennek során a
személyiségi jogok védelméről és az adatvédelemről szóló jogszabályokat be kell tartani.

(5) A képviselő-testüle zárt ülést tart az Mötv. 46. (2 ) bekezdés a) pontjában meghatározott
esetekben.



(6) A képviselő-testület az Mötv. 46. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben az
érintett kérésére zárt ülést tart.

(7) A képviselő-testület r érdekelt, az előtetjesztő. Vagy a képviselő-testület bármely tagja
javas]ata alapján — minősített többséggel — az Mötv. 46. (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott esetekben zárt ülést rendelhet el.

(8) Zárt ülésen az Mötv. 46. (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

(9) A zárt ülések előterjesztéseit az azok megismerésére jogosult személyek kötelesek úgy
kezelni, hogy annak tartalmáról illetéktelenek ne szerezhessenek felvilágosítást. Illetve azt ne
tekinthessék meg.

7. HatározMképesség

151

(1) A polgármester az ülés megnyitása elött megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét.

(2) A képviselő-testület határozatképességét a polgármester az ülés vezetése során
folyamatosan figyelemmel kíséri. Ha a képviselő-testület ülése határozatképtelenné válik, a
polgármester megkísérli a határozatképesség helyreállítását.

(3) Ha a képviselő-testület ülése a polgármester kísérlete ellenére határozatképtelen marad, a
polgármester az ülést berekeszti.

(4) Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül Újra össze kell hívni.

IV. Fejezet
A képviselő-testület ülésének vezetése

8. Az ülés vezetése

16.*

A polgármester az ülés vezetésével kapcsolatos feladatai és jogosítványai körében
a) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét,
megnyitja, berekeszti és bezárja az ülést,
b) előterjeszti a sürgősségi indítványt,
c)javaslatot tesz napirendekre. a napirendet elfogadtatja.
d) napirend előtt tájékoztatást ad.

da) a fontosabb tárgyalások eredményéről.
db) időszerű kérdésekröl.
de) a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok, és egyéb önkormányzati
döntések végrehajtásáróL,

e) napirendi pontonként vezeti. majd összefoglalja a vitát, szavazásra bocsátja a
döntési javaslatokat, megállapítja az eredményt és kihirdeti a döntést,
O hozzászóláskor megadja, Illetve a g) és k) pontban meghatározott esetben megvonja
a szót a jelenlévők bármelyike tekintetében,



g) figyelmezteti a hozzászólót és felszólítja a tárgyra térésre, ha a mondanivalója eltér
a tárgyalt témától,
h) figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonhatja a szót az érintett személytől,
1) tárgyalási szünetet rendelhet cl,
j) a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést
meghatározott időre megszakíthatja, vagy berekesztheti,
k) a képviselő-testülethez méltatlan. a testület munkáját zavaró magatartást tanúsitó
résztvevőt rendre utasítja, figyelmezteti, ha a tanácskozáshoz nem illő, továbbá sértő
módon nyilatkozik és ismétlődő rendzavarás esetén — figyelmeztetés után — kivéve a
képviselőt — a terem elhagyására kötelezheti,
Í) határozatképtelenség esetén az ülést berekeszti.

V. Fejezet
A képviselő-testület működése, tanácskozási rendje

9. A képviselő-testület napirendje

17.

(1) A képviselő-testület ülésén a napirendre a polgármester tesz javaslatot, amelynek alapján a
napirendet a képviselő-testület egyszerű többséggel, vita nélkül megállapítja.

(2) A napirend tervezete tartalmazza a tárgyalandó anyagok tárgyának megjelölését, azok
előterjesztőjét. A polgármester, a képviselők, a jegyző, valamint saját előterjesztéseik
tekintetében az előterjesztési joggal rendelkezők kezdeményezhetik valamely napirendi pont
elnapolását, napirendi javaslat napirendről történő levételét, illetve a javasoít sorrend
megváltoztatását.

(3) A polgármester és az előterjesztő az előterjesztést a napirend elfogadásáig visszavonhatja.

(4) A már elfogadott napirendi pont levételéről, a napirendi pontok sorrendjének
megváltoztatásról bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület egyszerű többséggel
dönt.

(5) A polgármester a napirend — meghívó szerinti — tervezetét szóban kiegészítheti az ülésen
kiosztott anyagok napirendre vételére vonatkozó javaslatával együtt.

10. Előterjesztés

18j

(1) Elöterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett. az ülés napirendjéhez
kapcsolódó

a) tájékoztató,
b) beszámoló.
c) rendelet-tervezet az indokolással és a
d) határozati javaslat az indokolással.



(2) Rendelet-tervezet előterjesztésére — kivéve a költségvetési rendeletet, valamint az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabálvzatát — a jegyző jogosult. A költségvetési
rendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzat elöterjesztése a polgármester feladata.

(3) A (2) bekezdésen kívül az (1) bekezdés a), b), d) pontjaiban meghatározott előterjesztésre
jogosult

a) a polgármester és az alpolgármester,
b) a képviselő,
c) a képviselő-testüLet bizottsága
d)ajegyző, -

e) önkormányzati intézmény vezetője az általa irányított intézményi érintő témában,
g) azon egyéb rendészeti vagy közigazgatási szen’ vezetője, aki jogszabály alapján
beszámolót Vagy tájékoztatást ad.
h) akit a polgármester előterjesztőként felkér.

(4) Az írásbeli előterjesztések csak ajegyző törvényességi vizsgálatát követően terjeszthetők
elő.

11. Módosító indítvány

(1) Az előterjesztéssel kapcsolatban az előterjesztő. a képviselő-testület bármely tagja.
bizottsága, jegyző szóban vagy írásban módosító indítvánnyal élhet.

(2) Az írásbeli módosító indítványt — ajegyző törvényességi vizsgálatát és szignóját követően
— legkésőbb az ülés megkezdéséig lehet előterjeszteni. A módosító javaslatot indokolni kell.

(3) Ha a módosító indítvány az önkormányzat költségvetési kiadásának növelését, vagy
bevételének csökkentését eredményezheti, meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly
megőrzése érdekében javasolt megoldást is (fedezet megjelölése).

12. Hozzászólások

20.

(1) A napirendi pont tárgyalását tíz perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek
megtételére az előterjesztő jogosult.

(2) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztöhöz a képviselők és a tanácskozási joggal
meghívottak kérdést intézhetnek, melyre az előterjesztő köteles válaszolni.

(3) A napirendhez kapcsolódó képviselői felszólalások sorrendjét a jelentkezések
sorrendjében a levezető elnök határozza meg. A felszólalás időtartama legfeljebb öt perc.
Ugyanazon napirend keretében az ismételt felszólalás kettő alkalommal maximum 10 perc
időtartamban történhet.

(4) A tárgyalt napirendeket érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő bármikor szót kérhet
és javaslatot tehet.



(5) Az ügyrendi javaslat elhangzása után a polgármester és a jegyző véleményének
meghallgatása után a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(6) A napirendi pont vitáját a levezető elnök vagy az előterjesztő foglalja össze. A napirendi
pont előadóját megilleti a zárszójoga.

(8) Az Egyebek napirendi pont keretében a képviselöket személyenként kettő perces
hozzászólásijog Hleti meg.

13. Törvényességi észrevétel

21.*

Ajegyzőnek - a tanácskozás bármely szakaszában - kötelessége észrevételt tenni, amennyiben
az ülés során jogszabálysértést tapasztal.

14. Interpelláció

22. *

(1) Interpellációnak minősül az a felvetés, amelyben a képviselő valamilyen hibás, helytelen
gyakorlatot jelez, és a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz vagy a feladat- és
hatáskörrel rendelkező bizottság elnökéhez intézhet önkormányzati feladatkörbe tartozó
ügyben.

(2) Az interpellált az interpellációra a Képviselő-testület ülésén szóban, vagy 15 napon belül
írásban köteles választ adni. Amennyiben az interpelláló képviselő az adott ülésen kíván
választ kapni, az interpellációt az ülést megelőzően legalább 8 nappal írásban el kell juttatnia
az interpelláció címzettjének és a polgámesternek.

(4) Az interpellációra adott írásbeli választ a Képviselő-testület kővetkező rendes ülésén
napirendre tűzi.

(5) Az interpelláció alapján a Képviselő-testület részletesebb vizsgálatot is elrendelhet. Az
interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. Ideiglenes
bizottság is megbízható kivizsgálással. és ebbe külső szakértö is bevonható.

(6) Az interpellációra írásban adott választ minden képviselőnek meg kell küldeni és annak
elfogadása tárgyában a következő ülésen dönt a képviselő-testület.

15. Kérdés

23.

(fl A kérdést az ülés megkezdését megelözöen írásban a polgármesterhez lehet benyújtani.

(2) A kérdezett személy a képviselőtestületi ülésen szóban vagy 15 napon belül írásban
köteles válaszolni.



(3) A kérdésre adott választ sem a kérdést feltevő képviselővel, sem a Képviselő-testülettel
nem kell külön elfogadtatni.

16. A képviselő-testületi ülés menete és rendjének fenntartása

24.

(1) A határozatképesség megállapítása után a polgármester:
a) előterjeszti a napirendi javaslatot,
b) napirend előtti felszólalás esetében engedélyezi azt,
e) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,
d) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a
határozatokat,
e) biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását,
D berekeszti a Képviselő-testület ülését.

(2) Az elnök a napirendi pontok felett külön-külön vitát nyit. Indokolt esetben az elnök, vagy
bármelyik képviselő javaslatára az egymással összefiggő előterjesztés vitáját együttesen is le
lehet folytatni.

(3) A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3) A tájékoztató jellegű előterjesztések felett nem lehet vitát nyitni.

(4) A vita lezárása után az előterjesztő viszontválaszra (zárszó) jogosult.

(5) A képviselő-testületi ülés rendjének fenntartása a polgármester feladata.

(6) A polgámwster az ülés rendjét a következöképpen biztosítja:
a) figyelmezteti a hozzászólót. ha túllépi a hozzászólásra rendelkezésre álló időt, ha
eltér a tárgyalt témától. vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő
megfogalmazást használ,
b) rendre utasítja azt a Képviselőt, aki a testület munkáját zavaró, képviselőhöz
méltatlan magatartást tanúsit. A rendre utasított képviselőtől megvonhatja a szót,
c) rendre utasítja a rendzavarást tanúsító — nem képviselő —jelenlévőket.
d) amennyiben a testületi ülésen olyan jellegü rendzavarás történik, amely a
tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az űlést az általa meghatározott idöre
félbeszakíthatja,
e) a polgármester saját jogkörében eljárva bármikor szünetet rendelhet cl.

17. A döntéshozatali eljárás, a Szavazás módja

25. *
(1) A Képviselő-testület döntéseit az Mötv. 48. 49. 50. *-ai alapján hozza meg.

(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni „igen”-nel. vagy „nem”-mel lehet, de
a tartózkodás is megengedett.

26. *



(3) Az önkormányzat nem él az Mötv. 48. (3) bekezdésében rögzített azon lehetöségge],
hogy a jelen szervezeti és müködési szabályzatban. saját hatáskörben további, név szerinti
szavazást igénylő ügyeket határozzon meg.

(4) A név szerinti szavazás alkalmával a polgármester abc sorrendben felolvassa a képviselők
nevét, akik ..igen”. ..nem”. „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti Szavazás
tényét és eredményét a képviselő-testület üléséről készült jegvzökönyvben rögzíteni kell.

27.

(1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. . (2) bekezdés szerinti
esetekben, amennyiben azt a polgármester, vagy a képviselők több mint fele kezdeményezi. A
titkos szavazásról a testület minősített többséggel dönt.

(2) A képviselő-testület az érintett nyilatkozata szerinti zárt ülés során az Mötv. 46. (2)
bekezdés b) pontjában foglalt ügy tárgyalásakor titkos Szavazást tart.

(3) A titkos szavazás szavazólapon ás uma igénybevételével történik. A titkos szavazás
lebonyolításával kapcsolatos teendőket a Pénzügyi ás Ugrendi bizottság képviselő-testületi
tagjai látják el. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a Képviselő-testület a feladat
ellátására a polgármester javaslatára — nyílt szavazással — három fős szavazatszámláló
bizottságot választ.

(4) A szavazatok összeszámlálását követően a polgármester megállapítja a javaslatra igennel.
nemmel szavazók, valamint a tartózkodók számát ás kihirdeti a döntést.

18. Személyes érintettség

28.

Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. (1) bekezdésében meghatározott, a személyes
érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a képviselő-testület a mulasztó
képviselőt kizárja a következő két ülésen történő döntéshozatali eljárásból.

19. A képviselő-testület döntései, a döntések fajtái, jelölésük,
kihirdetésük és közzétételük módja

29.
(1) A Képviselő-testület döntései:
a) önkormányzati rendelet,
b) önkormányzati határozat.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel. de számozott határozat nélkül dönt
a) az ügyrendi kérdésekről.
b) zárt ülés elrende]ésérő],
c) kizárásról,
d) szavazás módjának meghatározásáról.



(3) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos. növekvő, egyedi

sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet

kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A rendeletek je]ölése a következő formában történik:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

( ) önkormányzati rendelete
a -ról

(4) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi

sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal

pontos időpontját (év. hó, nap megjelöléssel), és a határozat tárgyát.

A határozat jelölése a következő formában történik:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/ ( ) határozata

(5) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó
szerinti megfogalmazásban. a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért Felelős személy

megnevezését.
20. Rendeletalkotás

30.

(1) A rendelet-tervezet előkészítéséért ajegyző felel.

(2) A rendelet-tervezet elkészítésére szükség szerint külső szakértő közreműködése

igényelhető.

(3) A rendeletek kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett
hirdető táblán történő kifüggesztéssel gondoskodik.

(4) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, hatályosságának biztosításáról,
azok végrehajtásának ellenőrzéséről ajegyző gondoskodik.

21. Határozat

(1) A határozatot az ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza.

(2) A képviselő-testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.



22. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

32. *

(1) A képviselö-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni,
melynek elkészítésééd a jegyző Felelős.

(2) Ajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. -ában meghatározott tartalmi elemeket.
valamint azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi
rögzítés követelményét előírja.

(3) Az érintett képviselő a hozzászólását megeLőzően szóban, de legkésőbb az ülést követő
munkanap 16.00 óráig írásban dönthet arról, hogy véleményét, hozzászólását szó szerint
vegyék jegyzőkönyvbe.

(4) A jegyzőkőnyvben az Mötv. 52. (1) bekezdés 1) pontjaként a szavazás számszerű
eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy hányan szavaztak
igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak.

(5) Ajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést. A határozatot
és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, terjedelmesebb rendeletek
esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a
jegyzőkönyv mellékletként elhelyezett rendelet szöveggel Fogadja el .A rendelet szövegét ez
esetben ajegvzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni.

(6) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni keLl azt, hogy a meghívottak milyen
minőségben vannakjelen.

(7) A jegyzőkönyvet 2 példányban kell készíteni
a) egy példányt ajegyző kezel (ez az irattári példány), melyet elektronikus úton feltölt
a Kormányhivatal részére,
b) egy példány a képviselő-testületi példány, mely a polgármester részére kerül
átadásra.

(8) Ajegyzökönvvhöz csatolni kell
a) a meghívót.
b) ajelenléti ívet,
c) az írásos előterjesztéseket.
d) ajegyzökönyv szövegében nem szereplő rendeLetet.
e) jegyző törvényességi észrevételét,
D a képviselői indítványokat,
g) a képviselői hozzászólásokat,
h) a képviselői interpellációkat.

(1) Az Mötv. 52. * (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a
jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet
megtekinteni. A zárt ülések jegyzőkönyveit közzétenni nem szabad.



(2) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző
gondoskodik.

23. A közmeghallgatás

34.

(1) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 10 nappal a közmeghallgatás
időpontja előtt írásban és elektronikus űton a nvw.jakabszallas.hu vagy a
facebook.com/jakabaszallas honlapon a lakosságot tájékoztatni kell.

(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(3) Amennyiben a közérdekű Kérdés vagy javaslat az ülésen nem válaszolható meg, a meg
nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester, jegyző, bizottság vizsgálja.

(4) A kérdést a válaszadásra illetékes 15 napon belül írásban megválaszoa a kérdezőnek. A
válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell. A
közmeghallgatásról írásos jegyzőkönyv készül.

(5) A közmeghallatás helye és címe: Művelődési Ház 6078 Jakabszállás, Petőfl S. u. 13.

24. A települési képviselő jogai és kötelességei

35.

A települési képviselő jogaira és kötelezettségeire az Mötv. 28-39. -t kell alkalmazni.

VI. fejezet

Az önkormányzat szen’ei, azok jogállása, feladatai

25. Polgármester

36.
(1) A polgármester főállású tisztségviselő.

(2) A polgármester ellátja az Mötv. 65. és 67. -ában meghatározott feladatokat.

(3) A polgármester az Mötv. 67. e) pontja alapján külön utasításban szabályozza a
hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

(4) A polgármesterre vonatkozó egyéb munkáltatói jogokat ajegyző gyakorolja.



26. Alpolgármester

37.

(1) A képviselő-testület Saját tagjai sorából egy alpolgármestert választ. aki tisztségét

társadalmi megbízatásban látja el.

(2) Az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése és egyes önkormányzati

feladatok ellátása.

27. A képviselő-testület bizottsűgai

38.

(1) A bizottság feladata, hogy folyamatosan segítse a képviselő-testület tevékenységét,

munkájának eredményességét.

(2) A képviselő:testület állandó bizottságai:
a) Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság
b) Egészségügyi és Szociális Bizottság

(3) Az állandó bizottság elnökét és tagjait a polgármester javaslatára képviselő-testület

választja meg.

(4) A bizottság ülését az elnök. akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag hívja

össze és vezeti.

(5) A bizottság működésére a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat

megfelelően kell alkalmazni.

(6) A bizottság üléséről a képviselőket tájékoztatni kel!.

(7) A bizottság nem képviselő tagja is vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

28. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

39. *

(1) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak száma 5 fő, elnöke és két tagja képviselő, két

fő külső szakértő.

(2) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalja és véleményezi az éves költségvetési

rendelet tervezetet, beszámolót. a kővetkező évi koncepciót, és a testületi döntés előtt erről

tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Véleményezi a pénzügyi tartalmú rendelet-tervezeteket.

(4) Bonyolítja ajogszabályban meghatározott esetekben a képviselő-testület titkos szavazását.



(5) Ellátja a képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatainak kezelésével,
nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos teendőket.

(6) Ellátja a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat.

(7) Javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester jogszabályokon felüli javadalmazására,
jutaLmazására, továbbá a képviselő-testületi tagok és bizottsági tagok tiszteletdíjára.

(8) A Képviselő-testület bizottságai által hozott I. fokú hatósági dörnések ellen benyújtott
fellebbezéseket megvizsgálja, a tényállást bemutatja és döntésre a testület elé terjeszti a
javaslatot.

29. Egészségügyi és Szociális Bizottság

40.

(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak száma 5 fő. elnöke és két tagja
képviselő. két tagja külső szakértő.

(2) Közreműködik az anyagi, szociális eszközök hatékony felhasználásában.

(3) Véleményezi. előkészíti mindazon feladatköréhez tartozó szociális területet érintő hatósági
ügyeket. melyekben elsö fokon a képviselő-testület jár el.

(4) Folyamatos (legalább 3 havonta) kapcsolatot tart fenn a település egészségügyi, szociális,
családsegítő és gyermekjóléti intézmények vezetöivel, alkalmazottaival.

(5) A település külterületi lakossága által feltett kérdéseket. kéréseket összegyűjti. és azt
megoldási javaslatokkal együtt elöterjeszti a Képviselő-testület részére.

(6) Közreműködik a település ifjúsági és idősügyi rendezvényei megszervezésében.
lebonyolításában.

(7) Létrehozza a lakosság szélesebb körben történő bevonásával Ifjúsági Kerekasztalt és az
Idősügyi Kerekasztalt.

(8) Létrehozza és havonta frissíti a település programnaptárát (rendezvénytárát).

(9) Kapcsolatot tart fenn a település civil szervezeteivel. azok képviselőit 3 vagy legkésőbb 6
havonta meghívja ülésére és tanácskozik a felmerült kérdésekben. kérésekben. Majd a
felmerült problémák megoldására javaslatokat (előterjesztéseket) tesz a Képviselő-testület
részére.

30. Jegyző

41.*

(1) A jegyző az Mötv. 81. (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai
a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő
ogszabályokról, azok változásairól,



b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok
változásairól,
c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,
d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok kihirdetését,
e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-
nyilvántartás formájában,
f) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő
foglalásáról.

(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség
betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap
időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Polgármesteri Hivatal olyan
köztisztviselöjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a
Polgármesteri Hivatalban ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának, vagy Közös Onkormányzati Hivatalának jegyzőjét bízza meg.

31. Polgármesteri Hivatal

42.*

(1) A képviselő-testület az Mötv. 84. (1) bekezdése alapján Polgármesteri Hivatalt hoz létre.

(2) Az () bekezdésben meghatározott Hivatal neve Jakabszállási Polgármesteri Hivatal.

(3) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. (1) bekezdése, további
feladatokat az Mötv. 67. b) pontja alapján polgármester is meghatároz. A Polgármesteri
Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, valamint
ügyfélfogadási rendjét - az Mötv. 67. d) pontja figyelembe vételével - a Képviselő-testület
határozattal fogadja el.

VII. Fejezet

Népszavazás kezdeményezése
43. *

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:

a) a települési képviselők 60 %-a (4 fő)
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) ajakabszállási választópolgárok 25 %-a

(2) A képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást, ha azt a helyi választópolgárok 25
%-a kezdeményezte.

(3) A helyi népszavazás kiírását tárgyaló képviselő-testületi ülésre meg kell hívni az aláírást
gyűjtők képviselőjét.



(4) A helyi népszavazásra feltett kérdéssel kapcsolatos tényekről. körülményekről. a döntés
eredményének várható hatásairól. a mellette és ellene szóló érvekről falugvűlésen tájékoztatja
a képviselő-testület a választópolgárokat.

VIII. Fejezet
Záró rendelkezések

44.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jakabszállás Község
Onkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
10/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 1/2012. (II. 15.)
önkormányzati rendelet.

Jakabszállás, 2014. október 16. íI

Sza o Gyorgy Robert : Hegedus Gabome
polgármester i ;j címzetes főjegyzö

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014 -én kihirdetésre került.

Jakabszállás, 2014

Hegedűs Gábomé
címzetes főjegyző
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Tájékoztatás a képviselő jogairól és kötelezettségeiről

1. Vagvonnyilatkozat-tételi kötelezettség:
Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Saját vagyonnyilatkozatához köteles
csatolni a Vele közös háztartásban élű házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a
vagyonnyilatkozatát.

2. Összeférhetetlenségi szabályok:
Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az ok
felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni.
Mötv. 36. vonatkozik a képviselőre és a bizottság nem képviselő tagjára, mely szerint a képviselő;

• nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátáshoz szükséges közbizalmat
megingathatj a,

• nem lehet: országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát
el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstöl, Köztársasági Elnöktöl,
Kormánytól. Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó
szentől kapta, kivéve:

) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői,
valamint ajogi ohalom alá eső szellemi tevékenységet lát cl,

> egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi
dolgozó, kőznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény
vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője,
foglalkoztatottja.

• központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselöje,
• kormánytisztviselő,
• Magyar Honvédség, a Katoiai nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Orség vagy a Nemzeti Adó- és
vámhivatal hivatásos állományú tagja,

• jegyző. aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője,
alkalmazottja,

• más települési önkormányzati képviselő
• más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester,
• a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság
által alapitot gazdasági társaság legfbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes
közreműködője, képviselet ellátására j ogosultja,

• médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági
társaság legfőbb szervének. ügyvezetésének tagja, személyes közremüködöje, képviselet
ellátására jogosultja,

• megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, főpolgármester, főpolgármester-helyettes,

3. A főállású polgármesterre vonatkozó fentieken túli többlet összeférhetetlenségi szabályok
Mötv. 72. (2) 1500 fő feletti lakosságszámú településre vonatkozóan, (4) bek.:

• tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi
tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más
kereső foglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő
tagja,

• más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, települési önkormányzati képviselő.
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A képviselő, polgármester az összeférhetetlen helyzetet a megválasztásától vagy az ok
felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni. Ameimyiben nem szünteti meg a
képviselő-testület a következö ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának
kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául
szolgáló körülmények fennállását és kimondja az összeférhetetlenséget. Az összeférhetetlen helyzet
megállapítását bárki kezdeményezheti.

4. Az összeférhetetlenség másik formája, amikor az érintett személy által betöltött foglalkozás,
pozíció szempontjából lép fel, ennek vizsgálata nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik,
hanem az adott foglalkozás, tisztség tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának, valamint az
érintettnek a kötelezettsége. Az összeférhetetlenség Úgy oldható fel, hogy a két összeférhetetlen
tevékenység közül az egyikről lemond, jogviszonyát megszünteti. A teljesség igénye nélkül az
alábbiakban felsorolok példákat erre a fajta összeférhetetlenségre:

- A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. Törvény 68. (1) bek. c) pontja szerint a az
állomány tagjának szolgálati viszonya a törvény erejénél megszűnik polgármesterré, önkormányzati
képviselővé történt megválasztásakor.

- Az ügyész. 32 ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
szóló 2011. évi CLXIV. Törvény 22. (1) bek. e) pontja szerint a legfőbb ügyész megbízatása
megszűnik. polgármesterré történő megválasztásával. A 44. * (1) bek. értelmében ügyész nem lehet
önkormányzati képviselő, polgármester.

- A bírák jogállásáról ésjavadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 39. (2) bek. szerint a
bíró nem lehet önkormányzati képviselő, polgármester.

- Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 41/B.
(2) bekezdése értelmében a kijelölt titkár nem lehet önkormányzati képviselő, polgármester,

- Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. Törvény 5. (5) bek. összeférhetetlenségi
szabályai.

- Ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 6. . (1) bek. a) pontja.

- A fegyveres szervek hivatásos állomáiiyú tagjának szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény 23. *-ának összeférhetetlenségi szabályai

- A Fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a Fővárosi és megyei kormányhivataiok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvényinódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
Törvény 11. (1) bekezdése értelmében kormánymegbízott nem lehet helyi önkormányzati
képviselő, polgármester.

- A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 11. (2) bek. értelmében a
Bizottság tagja nem lehet polgármester, önkormányzati képviselő.

- A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII. törvény 15. (2) bek. értelmében a kamarai tisztséget betöltő személy
nem lehet polgármester.

- A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 4. * (3) bek. a) pontja szerint az NFA
elnöke és elnök±elyettese nem lehet önkormányzati képviselő, polgármester. A 4. * (4) bek.
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értelmében az NFA elnöke és elnökhelyettese nem lehet az sem, akinek közeli hozzátartozója
képviselő vagy polgármester. A 10. (2) bek. a) pontja értelmében a Birtokpolitikai Tanács tagja
sem lehet önkormányzati képviselő, polgármester, illetve akkor sem, ha a Ptk. szerinti közeli
hozzátartozója a képviselő, vagy polgármester.

- A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 43.
(3) bek. d) pontja (4) bekezdése (5) bekezdése 103. * (3) bekezdése és 118. (1) bekezdés a) pontja
határoz meg összeférhetetLenségi eseteket.

5. Önkormányzati képviselőre vonatkozó méltatlansáEi szabályok

A méltatlanság formai szempontból új jogintézménye az önkormányzati képviselőbe,
polgármesterekre vonatkozó szabályoknak. A méltatlansági helyzetek is a képviselői megbízatás
közbiza]mi jellegéhez kötődnek. A képviselő konkrét, tudatos cselekménye okozza a „méltatlan”
helyzetet, és ezért a testületnek kötelező megszüntetnie megbízatását. A méltatlan helyzeteket az
Mötv. az alábbiak szerint határozza meg:

38. (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati
képviselőnek a megbízatását:

• akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélnek,
• akinek az állammal, önkormányzattal szemben — a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését

követően — köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan
napon belül — részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat
rendelkezéseinek megfelelően — nem rendezi,

• akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki
nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági
határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette,

• aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerös bírósági döntés végrehajtását
akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja,

• aki az összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására.

A képviselő részére a törvény előírja, hogy a megválasztásától számított 30 napon belül köteles
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói
adatbázisba. Az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő
hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének
megtörténtét. Ametmyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően
megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem
felel meg, az adatbázisból törli, és erről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

A bizottságok nem képviselő tagjaira is vonatkoznak az összeférhetetlenségi szabályok

6. Mötv. 32. (2) bek. j) pontja értelmében a képviselő eskütételét követően három hónapon
belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen, vagyis 2015. január 12.
napjáig.

Jakabszállás, 2014. október 10.
-‚

%
• Hegedus Gabome

‘•6ímzetes főjegyző
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Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisról

A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság által vezetett közhiteles
nyilvántartást, mely igazolja, hogy az adatbázisban szereplő adózó megfelel a jogszabályban
eLőírt feltéteteknek. azaz köztartozásmentes adózónak minősül.

Jelen tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisra vonatkozó főbb tudnivalókat
tartalmazza.

Az adatbázis célja

A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szerepLés ténye a tartozásmentesség
igazolásaként fogadandó el minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás vagy
együttes adóigazolás benyújtását2. Emellett — a felhasználó döntésétől fUggően — az
adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóhatósági igazolások benyújtását.

Az adatbázisban történő szereplés előnyei

• a kérelem benyújtása illetékmentes3;
• helyettesítheti a tartozásmentességről szóló nemleges adó- és együttes adóigazolásokat:
• az üzleti partnerek felé igazolhatja a pénzügyi megbízhatóságot;
• az adatbázis nyilvános. bárki számára elérhető előzetes azonosítási eljárás nélkül;
• a közzétett adatok folyamatosan, minden hónap 10. napján frissülnek, Igy Ön, illetve az

On által képviselt szervezet a nyilvántartásunk szerinti aktuális adatokkal szerepel az
adatbázisban.

A felvétel iránti kérelem

A köztartozásmentes adózái adatbázisba történő felvétel iránti kérelem kizárólag elektronikus
úton nyújtható be4. Az ügyintézésre az állami adóhatóság a KOMA elnevezésű nyomtatványt
rendszeresítette. A kérelem kötelező tartalmi eleme az adózó nyilatkozata arról, hogy az
adatbázis közzétételét megelöző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A nyomtatvány alkalmas a kérelem előterjesztésére, annak visszavonására, az adatbázisból
való törlés kérésére. Az eljárás során hozott határozat elleni fellebbezés kizárólag papír alapon
terjeszthető elő, a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez szintén alkalmazható a KOMA
nyomtatvány.

A tárgyhónapot követő hónap 10. napján közzétételre kerülő adatbázisban kizárólag az az
adózó szerepelhet, aki a kérelmét legkésőbb a tárgyhónap utolsó napján benyújtotta.

A felvétel feltételei

A köztartozásmentes adózói adatbázisban kizárólag az az adózó szerepeltethető, aki/amely
együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Árt.) 179/A.2 Art. 85/A. (7) bekezdés
Az illetékekról szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. (2) bekezdés 23. pontja
Árt. 36/S. (1) bekezdés



• a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és
vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;

• nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de cl nem évült adótartozása;
• nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és

beüzetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
• adószámát nem mggesztették fel;
• nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
• csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó

tartozása;
• nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek5.

Eljárási szabályok6

Az állami adóhatóság az adózó erre irányuló kérelme alapján, a kérelem benyújtásának
hónapját követő hónap 10. napján felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba,
ha vizsgálata alapján az adózó a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez e
törvényben előírt feltételeket teljesíti.

A kérelem teljesítése

A kérelem teljesitésének a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel minősül, az
adatbázisban történő szereplés iránti beadvány pozitív elbírálásáról külön döntés nem születik.

A kérelem elutasítása

Amennyiben a közzétételt megelőző vizsgálat során megállapítást nyer, hogy az adózó a
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez előírt valamely feltételnek nem felel
meg, 10 napos határidő tűzésével hiánypótlásra felhívás kerül kézbesítésre — elektronikus
úton, a kérelem benyújtójának tárhelyére. A hiánypótlási felhívásban részletezésre kerülnek
azok a hiányosságok, melyek miatt az adózó kérelme nem teljesíthető.

Amennyiben az adózó a kitűzött határidőn belül a hiánypótlási felhívásban megjelölt
feltételeknek eleget tesz, az adóhatóság az adózót a feltételek teljesítésének hónapját követő
hónap 10. napjáig a köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi.

Ha a határidő eredménytelenül telik cl, a kérelmet elutasító határozat kerül kibocsátásra, mely
szintén tartalmazza, hogy az adózó mely feltételeknek nem tett eleget.

Törlés az adatbázisból

Abban az esetben, ha adózó már szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, de az
aktuális vizsgálat során megállapítást nyer, hogy már nem felel meg a nevesített feltételek
valamelyikének, az állami adóhatóság törli a köztartozásmentes adózói adatbázisból, és erről
értesítő levelet küld az adózó számára, megjelölve azt, hogy mely körülmények
eredményezték az adatbázisból való kizárást. A hiányosságok rendezése ez esetben azonban
nem vezet az adózó automatikus felvételéhez az adatbázisba, ezt ismételt kérelem
benyújtásával kérheti az adózó.

Art. 178. 32. pont
6 Art. 36/S.



Lekérdezés

A köztartozásmentes adózói adatbázis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az alábbi
elérési útvonalon kérdezhető le:

http:!/nav.tov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes

Az egyszerű lekérdezést egy-egy adózó adószámának vagy megnevezésének begépelésével
indíthatjuk, a csoportos lekérdezést több adózó adatait tartalmazó állomány betöltésével
tudjuk végrehajtani. A szüréshez animációs segédlet nyújt támogatást.

Közhitelessúg

A kőztartozásmentes adózói adatbázis azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely
adato(ka)t jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít.

A hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak
jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az
ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az
fennáll, a hatósági nyilvántartásból törőlt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn7.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáttatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. ha)
bekezdése

3
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Jakabszállás Község Polgármestere

______

6078 Jakabszállás, Petöf Sándor u. 14.
J76/581-800. Fax: 76/581-802

-. 0620/939-2398
e-mail. oolearmestertiakabszallas.hu

EIőterjes;tés

a Képviselő-testület 2014. október 22-ej képviselő-testületi ülésére

Táry; I.sz. háziorvosi rendelő előterjesztés.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hagy Dr. Kovács Nóra 2014. október 10. napi hatállyal kérte
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.

A korábbi polgármester Úr emek eleget tett. Dr. Kovács Nóra által ki nem vett szabadságok a
jogszabályi rendelkezések alapján megváltásra kerültek.

A kialakult helyzetre tekintettel kérem a Képviselő-testület, hogy az 1. számú háziorvosi körzet
esetében háziorvosi állás betöltésére pályázat kiírást hagyja jóvá.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester

Határidő: 2014. október 31.

Pályázati kiírás tervezet

Ellátandó lakosságszám: 1200

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (11.25.) EÜM rendelet 11. -ában előírt képesítés
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (11.25.) EÜM
rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
- B kategóriás jogosítvány



- saját gépkocsi
- egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- igazolás működési nyilvántartásba vételéről,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesitést igazoló okiratok másolata,
- gyakorlat igazolása,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai és személyes önéletrajz,

egészségi alkalmasság igazolása,
- Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket
teljesíti.
- Pályázó nyilatkozata. hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtása:
Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban
Szabó György Róbert polgármesternek (6078 Jakabszállás, Petöű S. u. 14.)
A zárt borítékra kérjük ráími: „háziorvosi pályázat”

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2015. január 1.
Jogviszony jellege: Megátlapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: vegyes

Leírás / Megjegyzések:

A körzet elfoglalásának ideje: A Képviselő-testület döntését követően az egészségügyi
szakigazgatási szerv engedélyének és az egészségbiztosítási pénztárral történő szerződés
módosítása után azonnal.

A pályázat elbirálása során elönyben részesül az az orvos, aki:
- háziorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik,
- aki Jakabszáfláson kíván letelepedni

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után születik meg a döntés.

Felvilágosítás kérhető:
Szabó György Róbert polgármestertől (6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 4/a .‚ tel: 20/939-2398)
Egyéb információk:



Tájékoztatom a pályázókat, hogy az önkormányzat:
- a háziorvosi körzet működéséhez szükséges kötelező tárgyi feltételeket biztosítja,
- szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal.

A Pályázatot kiiró fenntartja magának ajogot. hogy a pályánatási folyamatot felrnggessze.
megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy aiiyagi
következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a
Pályázó kárigényl semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a
hatósági erkölcsi bizonyítvány hiány pótolható. Más esetben a hiánypótlás lehetősége kizárt.

Jakabszállás, 2014. október 17.

Szabó György Róbert
polgármester





Jakabszállási Polgármesteri Hivatal JeEyzője
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-80 1
E-mail: hivataklíjakabsza1las.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére

Tárgy: Tájékoztató az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény szerinti biztonsági osztályba sorolással és

biztonsági szintbe sorolással összefDggő feladatokról.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvény 7-10. *-ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus
információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A törvényben
meghatározott követelményeket a biztonsági osztályba és a biztonsági szintbe sorolási
követelményeiről szóló 77/2013. (XII. 19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján
kell megvalósítani.

A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és a szervezet
biztonsági szintbe sorolását első alkalommal 2014. Július 1-ig kellett elvégeztemi. Ezt a
besorolást el kell végeztetni a polgármesteri hivatalra is. Amennyiben a biztonsági szint nem
éri el a technológiai rendeletben előírt mértéket, 2016. júliusáig kell azt pótolni. Ha a
biztonsági szint az 1. besorolási szintet sem éri el, akkor 2015. májusági kell a minimum szint
eléréséhez szükséges intézkedéseket megtenni.

A biztonsági osztályba sorolás teljesítéséhez a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági
Hatóság elektronikus segédletet készített és tett közzé a honlapján. A biztonsági osztályba
sorolás megfelelő informatikai ismereteket igényel. A feladat elvégzésére vonatkozó kiadási
igényről való tájékozódás érdekében árajánlatot kértünk a Web Biztonság Informatika Kft-től
amely az informatikabiztonsági ajánlatát 220.000.-Ft+AFA összegben adta meg, és
rendszerkövetési díjként 20.000.-Ft+AFA/hó összeget határozott meg.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a polgármester urat, hogy a
törvényi követelményeknek való megfelelés érdekében a további intézkedéseket tegye meg.

Határozat-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
szerinti biztonsági osztályba sorolással és biztonsági szintbe sorolással összeMggő
feladatokról történő tájékoztatást.

A Képviselő-testület megbízza Szabó György Róbert polgármestert, hogy a törvényi
követelményeknek való megfelelés érdekében további intézkedéseket tegyen, és döntésre a
testület elé teijessze.

Jakabszállás, 2014. október 20.

44vWJ
.

Hegedűs Gábomé
címzetes Íbjegyző



Jakabszállási PolEármesteri Hivatal Jeyzője
6078 ‚Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

Tel: (76) 581-801
E-mail: hivatakjakabszallas.hu

ELŐTERJESZTÉs
a Képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére

TÁRGY: Képviselő delegálása a KISKŐRÖS és TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG
JAVITO ONKORMANYZATI TARSULAS Tanácsába

2010. február 3 napjával létrejött a Kiskőrösi és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás melynek Kiskőrös alapító tagja.

A társulások működésére és jogállására vonatkozó alapvető szabályokat Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. -95. -

ai tartalmazzák.

Mötv. 94.*. (2) bekezdése értelmében:
„A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok
alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek1’.

A tákulási megállapodás VIII.!. pontja értelmében a Társulási Tanács a társult Tagok képviselő-
testületei által delegált képviselők összességéből áll.

Javasolom, hogy a fentiek alapján a Képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltak
szerint döntsön.

Kiskőrös, 2014. október 14.
Hegedűs Gáorné

N%Ycímzetes főjegyző

HATÁROZAT-TERVEZET

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskőrösi és Térsége
Ivóvízminőség-javító Onkormányzati Társulás Tanácsba Szabó György Róbert polgármestert
delegálja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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Fax (0676) 505-222
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Név I Lakcim I Tol

Dátum: 2014. 10. 18.

C Megrendelés

E Ajánlat

Monitor

147065

Nettó ár

Billentyűzet
Egér Genius NetScroll 120 USB Optikai 1100
Szómitógépház Codegen QM1O5-A2 Micit ATX 400W ‚Black Silver.2x525”1x35”,microAT 8200
Floppy 1.44Mb
Harddisk Western Digital 500GB 7200rpm SATA-600 15MB Blue WD5000AAKX 11500
Harddisk 2
Mobil raek
Kártyaolvasó
CD-ROM! Combo
DVD RW Samsung SH-224DB/BEBE Black OEM 3400
Alaplap GIGABYTE GA-B85MD3V LGA115OIntel BBS Express, 14500
Processzor Intel Core 3-4160 3600MHz 3MB LGA115O Box 26100
Proc hütő
Memória Kingmax 4GB DDR3 1333MHz’ 1db 10000
Monitor vezérlő alaplapon
Hangkiirtya alaplapon
Hangszóró
FirewireIEEEl394
TV tuner
Modern
Hálózat alaplapon

Webkarnera
Printer
Szkenner
Digit foto
Nyomtató

Szoftverl Microsoft Windows 7 Home Premium SF1 32bit HUN OEM 22100
Szoftver2

Tápegység

A programok és adatok áttöltése a régi gépröl 12600
Munkadij Telepítés 6300

115800

Iizetendő végössz.: 147066

I ÁFA: 31266

Jakabszállási Óvoda Szgép

Ország Béláné

Az árváltozás jogát fenntartjuk



DZS KFT
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Név! Lakcim I Tel

Dátum: 2014. 10. 18.

C Megrendelés

E AJánlat

144272

Nettó ár

Monitor LG 27” 27MP35H0-B IPS LED 27”,1920x1080,5000000:1,200cd/m2,5 50800
Billentyűzet

Egér
Számitógépház
Flopp 1.44Mb
Harddisk Western Digital 500GB T200rpm SATA-600 16MB BIue WDS000AAKX 11500
Harddisk 2
Mobil rack
Kárhaolvasó
CD-ROM! Combo
DV» RW
Alaplap
Processzor
Proc hűtő
Memória
Monitor vezérlő
Hangkártya
Hangszóró
FirewireIEEEI394
TV tuncr
Modem
Hálózat

Webkamera
Printer
Szkenner
Digit foto
Pendrive

Szoftverl Microsoft Windows 7 Professional SP1 32bit HUN GEM 32400
Szoftver2
Tápegység

A programok ás adatok áttőltése a régi gépről 12600
Munkadij Telepités 6300

113600

Fizetend6 végössz.: 144272
ÁFA: 30672

Krisztián Mehnda Szgép

Az árváltozás jogát fenntartjuk
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Név I Lakcim I Tel

Dátum: 2014. 10. 18.

C Megrendeiés

E Ajánlat

Monitor

201168

Nettó ár

Billentyűzet
Egér - Genius NetScroll 120 USB Optikai 1100
Szárnitógépház Codegen QM1O5-A2 Micro ATX 400W .BIazk Silver.2x5.25’1x3,5microAT 8200
Floppy 1.44Mb
Harddisk Western Digital 500GB 7200rprn SATA-600 16MB Blue WD5000kAKX 11500
Harddisk2

Mobil rack
Kártyaolvasó
CD-ROM/ Combo
DVD RW Samsung SH-224DB/BEBE Bíack OEM 3400
Alaplap GIGABYTE GA-B85M-03V LGAII6OIntel BBS Express, 14500
Processzor Intel Core i3-4160 3600MHz 3MB LGA115O Box 25100
Proc hütő
Memória Kingmax4GB DDR3 1333MHz’ 1db 10000
Monitor vezérlő alaplapon
Hangkártya alaplapon
Hangszóró

Firewirel EEE 1394
TV tuner
Modern
Hálózat alaplapon

Webk2mera

Printer

Szkenner

Digit foto
Nyomtató HP LaserJet Pro Ml27fn (CZ1B1A) Iézemyomtató/rnáso/slkágyas scanner/fax 42600

Szoftverl Microsoft Windows 7 Home Prernium SP1 32bit HUN OEM 22100
SzofWer2

Tápegység

A programok és adatok áttőitése a régi gépről 12600
Munkadij Telepités 6300

158400

Fizetendő végössz.: 201168
ÁFA: 42768

Jakabszállási Óvoda Szgáp

Törteli Jánosné

Az árváltozás jogát fenntartjuk





DZS KFT
6000 Kecskmt. Rk6t u 5 (%Iáwá u.

Tckfon (0676) 505220

crnait dzskft dzs hu

Fax (0676) 505-222
www dzs hu

Név I Lakcim I Tel

Dátum: 2014. 10. 18.

C Megrendelés

E Ajánlat

303276

Nettó ár

Monitor LG 27” 27MP35H0-B IPS LED 50800
Billentyűzet Genius KB-220e USB billentyúzet Black Multimédia,Black,USB,HUN 2300
Egér Genius NetScroll 120 U5B Black Optikai,USB,Black,800DPI,kisdobozos 1100
Számitógépház Codegen QM1OS-A2 Micro ATX 400W.Black Siiver,2x525’,1x3,5 8200
Floppy 1.44Mb
Harddisk Samsung 250GB 2,5 SATA3 840 Series Eva Basic MZ-7TE25OBW 29500
Harddisk 2 Western Digital 2T8 lntelliPower SATA-500 64MB Green WD2OEZRX 18700
Mobil rack
Kárh-aolvasó
CD-ROM/ Comho
DVD RW’ Samsung SH-224DB/BEBE Black OEM 3400
Alaplap GIGABYTE QA-655M-0S3H LGAU5OJnte( B65 Eress4xOOR3,Max1600MHz.M 15200
Processzor Intel Core 5-4590 3300MHz 6MB LGA1 150 Box 46500
Proc hütő
Memória Kingmax 2x4GB DDR3 1600MHz 20200
Monitor vezérlő alaplapon
Hangkártya alaplapon
Hangszóró Genius SP-M120 2.0 hangszóró Black 2100
FirewireIEEEl394
TV tuner
Modern
Hálózat alaplapon
Webkamera
Printer
Szkenner
Digit foto
Nyomtató

Szoftverl Microsoft Windows 7 Professional SP1 O4bit HUN OEM 34400
Szoftver2

Tápegység

Munkadij Telepítés 6300

238800

Fizetendő végössz.: 303276
ÁFA: 64476

Jakabszállás Polgármesteri Szgép

Az árváltozás jogát fenntartjuk l
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JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1 1/2014. (XI. 06.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

JakabszáLlás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésröl. valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. -ábaii kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

L Fejezet
Altalános rendelkezések

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése Jakabszállás Község Önkormányzata (a
továbbiakban: önkormányzat).

(2) Az önkormányzat székhelye. pontos címe; 6078 Jakabszállás. Petőfl S. u. 14.

(3) Az önkormányzat hivatalos honlapjának címe; x4ww.jakabszallas.hu

(4) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Jakabszállás Község
Onkormányzata Képviselő-testülete.

2.*

Az önkormányzat jelképeit és azok hasznáLatának rendjét a képviselő-testüLet külön rendeLetben
állapítja meg.

3.

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és
adományozására külön rendeletet alkot.

4. *

A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 7 fő.

II. Fejezet
Az önkormányzat feladata, hatásköre

5. *

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 21. * (1) bekezdése szerinti feladatokat,
saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját.



(2) Az önkormányzat kötelező ás önként vállalt feladatainak jegyzékét az 1. melléklet
tartalmazza.

6.

(1) A képviselő-testület hatáskör átruházásának lehetőségét az átruházás alapvető szabályait az
Mötv. 41. (4)—(5) bekezdése tartalmazza.

(2) A képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét az 2. inefléklet
tartalmazza.

(3) A képviselő-testülettől a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét a 3. melléklet
tartalmazza.

Az Mötv. 42. -ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás,
b) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.

[II. Fejezet
A képviselő-testület működése

1. Á képviselő-testület munkaten’e

8.

(1) A képviselő-testület a rendes ülések tervszerű megtartása érdekében évenként munkatervet
határoz meg.

(2) A munkaterv tervezetét a polgármester minden év január 31-ig terjeszti elő a képviselő
testület ülésére.

(3) A munkaten’ tervezetét a polgármester állítja össze, amelynek során javaslatot kér:
a) a települési képviselőktől,
b) a testület bizottságaitól.
c) a tisztségviselőktöl.
d) jegyzőtől.

(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) az ülések tervezett időpontját,
b) a napirend tárgyát, előadóját,
c) az egyes napirendeket előzetesen véleményező bizottságok felsorolását,
d) közmeghallgatás időpontját.

9.

(1) A képviselő-testület döntéseit képviselő-testületi ülésein hozza meg.

(2) Az ülések típusai:
a) alakuló ülés.
b) rendes ülés (általában a hónap utolsó hétfőjén),
c) rendkívüli ülés.



2. A képviselő-testület rendes ülése

1o.*

(1) A képviselő-testület a munkatervben meghatározottak alapján szükség szerint, de évente
legalább 6 ülést tart. melyet a Polgármester a hónap utolsó hétfőjére 16.00 órai kezdettel hív
Össze.

(2) A képviselő-testület rendes ülésének helye és címe: Jakabszállási Polgármesteri Hivatal,
6078 Jakabszállás. Petőf5 S. u. 14.

3. A képviselő-testület rendkívüli ülése

111

(1) Rendkívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44 - ban meghatározott esetben.

(2) Rendkívüli ülést lehet összehívni, ha a polgármester megítélése szerint az (1) bekezdésen
kívüli esetben a képviselő-testület összehívására van szükség.

3. A képviselő-testület ülésének összehívása és meghivója

12.

() A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betőltetlensége, valamint tartós
akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a Pénzügyi és Űgyrendi Bizottság elnöke hívja
össze és vezeti. E bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minösül a 30 napot
meghaladó folyamatos távollét.

(2) A képviselő-testület meghívóját a tervezett írásbeli előterjesztésekkel együtt 3 nappal (a
sürgősségi napirend és a rendkívüli ülés napirendje kivételével) a képviselő-testület ülése előtt
kell kézbesiteni.

(3) A kézbesités elektronikus formában (e-mailen keresztül. a megadott intemetes
elérhetőségről történő letöltés útján) vagy nyomtatott formában történik, oly módon, hogy
annak kézbesítési helye az elektronikus kézbesítési cím. a képviselő által megjelölt postai Cím.

(4) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a
tervezett írásbeli előterjesztés tárgyának és előterjesztőjének, nyílt, vagy zárt ülésen történő
tárgyalás megjelölését, az ülés minősitését (alakuló, rendes, rendkívüli).

(6) A Képviselő-testületi ülésen kiosztandó előterjesztésre csak kivételes esetben. a
polgármester külön engedélye alapján kerülhet sor. A polgármester az engedélyezés okát a
Képviselő-testületi ülésen ismerteti.

(7) A rendkívüli testületi ülésre szóló meghívót legalább az ülés előtt 24 órával kell kézbesíteni.
Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető.



(8) A Képviselő-testület üléséről a meghívó kiküldésével egyidejűleg a település lakosságát a
meghívónak a Po’gármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján történő
közzétételével tájékoztatni kell.

5. A meghívottak

13.*

(1) A Képviselő-testület tagjai mellett állandó meghívottként — tanácskozási joggal az ülés
valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan — meg kell hívni:
a) a kormányhivatal vezetőjét,
b) ajárási hivatal vezetőjét,
c) a napirenddel érintett bizottság nem képviselő tagjait,
g) ajegyzőt.
j) az önkormányzati intézmények vezetőit és
k) akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi.

(2) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a
meghívottak közül
a) az önkormányzat intézményének vezetőjét.
b) a napirendek előadóit,
c) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg,

(3) A képviselő-testület ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatók azok, akiknek
jelenlétét a polgármester az adott napirendnél indokoltnak tartja.

6. Az ülések nyilvánossága

(1) A nyilvános ülés időpontjáról a választópolgárokat a napirendet is tartalmazó meghívónak
a Polgármesteri Hivatal hirdelőtábláján történő megjelentetésével. és a www.jakabszallas.hu,
vagy a facebook.com/jakabszallas honlapon történő közzétételével tájékoztatni kell.

(2) Ahol jogszabály helyben szokásos módon történő közzétételt határoz meg, ennek módja
alatt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. vagy a www.jakabszallas.hu internetes honlapon
történö közzététel értendő.

(3) A nyilvános ülésen a hallgatóság — ideértve a tömegtájékoztatási szervek képviselőit is —

csak a kijelölt helyeken foglalhat helyet. és képviselő-testület egyszerű szótöbbségű szavazás
alapján az általa megszabott időtartamban fel is szójalhat. A hallgatóság az engedély nélküli
véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni köteles. A képviselő-testületi ülésén a
tömegtájékoztatási szervek munkatársai tevékenységükkel nem zavarhatják a testület munkáját.

(4) A zárt ülésen hozott határozatokról a nyilvánosságot tájékoztatni kell. Ennek során a
személyiségi jogok védelméről és az adatvédelemről szóló jogszabályokat be kell tartani.

(5) A képviselő-testület zárt ülést tart az Mötv. 46. (2 ) bekezdés a) pontjában meghatározott
esetekben.



(6) A képviselő-testület az Mötv. 46. (2) bekezdés b) ponában meghatározott esetekben az
érintett kérésére zárt ülést tart.

(7) A képviselő-testület az érdekelt, az előterjesztő, vagy a képviselő-testület bármely tagja
javaslata alapján — minősített többséggel — az Mőtv. 46. (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott esetekben zárt ülést rendelhet el.

(8) Zárt ülésen az Mötv. 46. (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

(9) A zárt ülések előterjesztéseit az azok megismerésére jogosult személyek kőtelesek úgy
kezelni, hogy annak tartalmáról illetéktelenek ne szerezhessenek felvilágosítást, illetve azt ne
tekinthessék meg.

7. Határozatképesség

15.

(1) A polgármester az ülés megnyitása előtt megállapítja a képviselő-testület
határozatképességét.

(2) A képviselő-testület határozatképességét a polgármester az ülés vezetése során
folyamatosan flgvelemmel kíséri. Ha a képviselő-testület ülése határozatképtelenné válik, a
polgármester megkísérli a határozatképesség helyreállítását.

(3) Ha a képviselő-testület ülése a polgármester kísérlete ellenére határozatképtelen marad. a
polgármester az ülést berekeszti.

(4) Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül Újra össze kell hívni.

IV. Fejezet
A képviselő-testület ülésének vezetése

8. Az ülés Vezetése

16.*

A polgármester az ülés vezetésével kapcsolatos feladatai ésjogosítványai körében
a) megállapítja és folyamatosan flgyelemrnel kíséri az ülés határozatképességét,
megnyitja. berekeszti és bezárja az ülést.
b) előterjeszti a sürgősségi indítványt,
c) javaslatot tesz napirendekre, a napirendet elfogadtatja,
d) napirend előtt tájékoztatást ad,

da) a Fontosabb tárgyalások eredményéről.
db) időszerű kérdésekről,
dc) a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok, és egyéb önkormányzati
döntések végrehajtásáról.

e) napirendi pontonként vezeti, majd összefoglalja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési
javaslatokat, megállapítja az eredményt és kihirdeti a döntést,
f) hozzászóláskor megadja, illetve a g) és k) pontban meghatározott esetben megvonja
a szót ajelenlévők bármelyike tekintetében,



g) figyelmezteti a hozzászólót és felszólítja a tárgyra térésre, ha a mondanivalója eltér a
tárgyalt témától.
h) figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonhatja a szót az érintett személytől,
1) tárgyalási szünetet rendelhet cl.
j) a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést
meghatározott időre megszakíthatja, vagy berekesztheti,
k) a képviselő-testülethez méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsító
résztvevőt rendre utasítja, figyelmezteti. ha a tanácskozáshoz nem illő, továbbá sértő
módon nyilatkozik és ismétlődő rendzavarás esetén — figyelmeztetés után — kivéve a
képviselőt — a terem elhagyására kötelezheti,
1) határozatképtelenség esetén az ülést berekeszti.

V. Fejezet
A képviselő-testület működése, tanácskozási rendje

9. A képviselő-testület napirendje

17.

(1) A képviselő-testület ülésén a napirendre a polgármester tesz javaslatot, amelynek alapján a
napirendet a képviselő-testület egyszerű többséggel, vita nélkül megállapítja.

(2) A napirend tervezete tartalmazza a tárgyalandó anyagok tárgyáirnk megjelölését, azok
előterjesztőjét. A polgármester. a képviselők, a jegyzö, valamint saját előterjesztéseik
tekintetében az elöterjesztési joggal rendelkezők kezdeményezhetik valamely napirendi pont
elnapolását, napirendi javaslat napirendről történő levételét, illetve a javasolt sorrend
megváltoztatását.

(3) A polgármester és az előterjesztő az előterjesztést a napirend elfogadásáig visszavonhatja.

(4) A már elfogadott napirendi pont levételéről, a napirendi pontok sorrendjének
megváltoztatásról bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.

(5) A polgármester a napirend — meghívó szerinti — tervezetét szóban kiegészítheti az ülésen
kiosztott anyagok napirendre vételére vonatkozó javaslatával együtt.

10. Előterjesztés
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(1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez
kapcsolódó

a) tájékoztató,
b) beszámoló.
c) rendelet-tervezet az indokolással és a
d) határozati javaslat az indokolással.

(2) Rendelet-tervezet előterjesztésére — kivéve a költségvetési rendeletet, valamint az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát — a jegyző jogosult. A költségvetési
rendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztése a polgármester feladata.



(3) A (2) bekezdésen kívül az (1) bekezdés a). b). d) pontjaiban meghatározott előterjesztésre
jogosult

a) a polgármester és az alpolgármester,
b) a képviselő,
c) a képviselő-testület bizottsága
d) ajegyző,
e) önkormányzati intézmény vezetője az általa irányított intézményt érintő témában,
g) azon egyéb rendészeti vagy közigazgatási szerv vezetője, aki jogszabály alapján
beszámolót vagy tájékoztatást ad,
h) akit a polgármester előterjesztőként felkér.

(4) Az írásbeli elöterjesztések csak ajegyző törvényességi vizsgálatát követően terjeszthetők
elő.

11. Módosító indítvány

19.*

(1) Az előterjesztéssel kapcsolatban az előterjesztő. a képviselő-testület bármely tagja,
bizottsága. jegyző szóban vagy írásban módosító inditvánnyal élhet.

(2) Az írásbeli módosító indítványt — a jegyző törvényességi vizsgálatát és szignóját követően
— legkésőbb az ülés megkezdéséig lehet előterjeszteni. A módosító javaslatot indokolni kell.

(3) Ha a módosító inditvány az önkormányzat költségvetési kiadásának növelését. vagy
bevételének csökkentését eredményezheti, meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly
megőrzése érdekében javasolt megoldást is (fedezet megjelölése).

12. Hozzászólások

2O.

(1) A napirendi pont tárgyalását tíz perces szóbeli kiegészítés előzheti meg. Ennek megtételére
az előterjesztő jogosult.

(2) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztöhöz a képviselők és a tanácskozási joggal
meghívottak kérdést intézhetnek, melyre az előterjesztő köteles válaszolni.

(3) A napirendhez kapcsolódó képviselői felszólalások sorrendjét ajelentkezések sorrendjében
a levezető elnök határozza meg. A felszólalás időtartama legfeljebb öt perc. Ugyanazon
napirend keretében az ismételt felszólalás kettő alkalommal maximum 10 perc időtartamban
történhet.

(4) A tárgyalt napirendeket érintő ügyrendi kérdésben bármely képviselő bármikor szót kérhet
és javaslatot tehet.

(5) Az ügyrendi javaslat elhangzása után a polgármester és a jegyző véleményének
meghallgatása után a Képviselő-testület vita nélkül határoz.



(6) A napirendi pont vitáját a levezető elnök vagy az e]őterjesztö foglalja össze. A napirendi
pont előadóját megilleti a zárszó Joga.

(8) Az Egyebek napirendi pont keretében a képviselőket személyenként kettő perces
hozzászólásijog illeti meg.

13. Törvényességi észrevétel

21.*

A jegyzőnek - a tanácskozás bármely szakaszában - kötelessége észrevételt tenni, amennyiben
az ülés során jogszabálysértést tapasztal.

14. Interpelláció

22.

(1) Interpellációnak minösül az a felvetés. amelyben a képviselő valamilyen hibás, helytelen
gyakorlatot jelez, és a polgármesterhez, az alpolgármesterhez. a jegyzőhöz Vagy a feladat- és
hatáskörrel rendelkező bizottság elnökéhez intézhet önkormányzati feladatkörbe tartozó
ügyben.

(2) Az interpellált az interpellációra a Képviselő-testület ülésén szóban, vagy b napon belül
írásban köteles választ adni. Amennyiben az interpelláló képviselő az adott ülésen kiván választ
kapni. az interpellációt az ülést megelőzően legalább S nappal írásban el kell juttatnia az
interpelláció címzettjének és a polgármesternek.

(4) Az interpellációra adott írásbeli választ a Képviselő-testület következő rendes ülésén
napirendre tűzi.

(5) Az interpelláció alapján a Képviselő-testület részletesebb vizsgálatot is elrendelhet.Az
interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. Ideiglenes
bizottság is megbízható kivizsgálással, és ebbe külső szakértő is bevonható.

(6) Az interpellációra írásban adott választ minden képviselőnek meg kell küldeni és annak
elfogadása tárgyában a következő ülésen dönt a képviselő-testület.

15. Kérdés

23.

(1) A kérdést az ülés megkezdését megelőzően írásban a polgármesterhez lehet benyújtani.

(2) A kérdezett személy a képviselötestületi ülésen szóban vagy 15 napon belül írásban köteles
Válaszolni.

(3) A kérdésre adott választ sem a kérdést feltevő képviselővel, sem a Képviselő-testülettel nem
kel! külön elfogadtatni.

16. A képviselő-testületi ülés menete és rendjének fenntartása



24.

(1) A határozatképesség megállapítása utána polgármester:
a) előterjeszti a napirendi javaslatot.
b) napirend előtti felszólalás esetében engedélyezi azt.
e) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,
d) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a
határozatokat,
e) biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását.
1) berekeszti a Képviselő-testület ülését.

(2) Az elnök a napirendi pontok felett külön-külön vitát nyit. Indokolt esetben az elnök. vagy
bármelyik képviselő javaslatára az egymással összefüggő előterjesztés vitáját együttesen is le
lehet folytatni.

(3) A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3) A tájékoztató jellegű előterjesztések felett nem lehet vitát nyitni.

(4) A vita lezárása után az előterjesztő viszontvá]aszra (zárszó) jogosult.

(5) A képviselő-testületi ülés rendjének Fenntartása a polgármester feladata.

(6) A polgármester az ülés rendjét a következöképpen biztosítja:
a) figyelmezteti a hozzászólót. ha túllépi a hozzászólásra rendelkezésre álló időt, ha eltér
a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő megfogalmazást
használ,
b) rendre utasítja azt a Képviselőt, aki a testület munkáját zavaró, képviselőhöz
méltatlan magatartást tanúsít. A rendre utasított képviselőtől megvonhatja a szót.
c) rendre utasítja a rendzavarást tanúsító — nem képviselő —jelenlévőket.
d) amennyiben a testületi ülésen olyanjellegű rendzavarás történik, amely a tanácskozás
folytatását lehetetlenné teszi, az ülést az általa meghatározott időre félbeszakithatja,
e) a polgármester saját jogkörében eljárva bármikor szünetet rendelhet el.

17. A döntéshozatali eljárás, a Szavazás módja

25.
(1) A Képviselő-testület döntéseit az Mötv. 48. 49. 50. -ai alapján hozza meg.

(2) A nyílt Szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni .‚igen”-nel, vagy „nem”-mel lehet, de a
tartózkodás is megengedett.

26.

(3) Az önkormányzat nem él az Mötv. 48. (3) bekezdésében rögzített azon lehetőséggel. hogy
ajelen szervezeti és működési szabályzatban. saját hatáskörben további. név szerinti szavazást
igénylő ügyeket határozzon meg.



(4) A név szerinti szavazás alkalmával a polgármester abc sorrendben felolvassa a képviselők
nevét, akik „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazás
tényét és eredményét a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

27.

(1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. *. (2) bekezdés szerinti esetekben,
amennyiben azt a polgármester, vagy a képviselők több mint fele kezdeményezi. A titkos
szavazásról a testület minősített többséggel dönt.

(2) A képviselő-testület az érintett nyilatkozata szerinti zárt ülés során az Mötv. 46. * (2)
bekezdés b) pontjában foglalt ügy tárgyalásakor titkos szavazást tart.

(3) A titkos szavazás szavazólapon és urna igénybevételével történik. A titkos szavazás
lebonyolításával kapcsolatos teendőket a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság képviselő-testületi
tagjai látják el. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges. a Képviselő-testület a feladat
ellátására a polgármester javaslatára — nyílt szavazással — három fős szavazatszámláló
bizottságot választ.

(4) A szavazatok összeszámlálását követően a polgármester megállapítja a javaslatra igennel.
nemmel szavazók, valamint a tartózkodók számát és kihirdeti a döntést.

18. Személyes érintettség

28.

Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. (1) bekezdésében meghatározott, a személyes
érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a képviselő-testület a mulasztó
képviselőt kizárja a következő két ülésen történő döntéshozatali eljárásból.

19. A képviselő-testület döntései, a döntések fajtái, jelölésük,
kihirdetésük és közzétételük módja

29.*
(1) A Képviselő-testület döntései:
a) önkormányzati rendelet,
b) önkormányzati határozat.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt
a) az ügyrendi kérdésekről,
b) zárt ülés elrendeléséről.
c) kizárásról,
d) szavazás módjának meghatározásáról.

(3) A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi
sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének
időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A rendeletek jelölése a következő formában történik:



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/ ( ) önkormányzati rendelete

a -ról

(4) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi
sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett Fel kell tüntetni a határozathozatal
pontos idöpontját (év, hó, nap megjelöléssel). és a határozat tárgyát.

A határozat jelölése a következő formában történik:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/ ( ) határozata

(5) A képviselö-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését Szó

szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy
megnevezését.

20. Rendeletalkotás

30.

(1) A rendelet-tervezet előkészitéséért ajegvzö felel.

(2) A rendelet-tervezet elkészítésére szükség szerint külső szakértő közremüködése
igénvelhető.

(3) A rendeletek kihirdetéséről ajegyző a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett hirdető
táblán történő kifüggesztéssel gondoskodik.

(4) A megalkotott rendeletek kihirdetéséröl. nyilvántartásáról, hatályosságának biztosításáról,
azok végrehajtásának ellenőrzéséről ajegyző gondoskodik.

21. Határozat

31.

(1) A határozatot az ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza.

(2) A képviselő-testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

22. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

32.

(1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek
elkészítéséért ajegyző felelős.



(2) Ajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. -ában meghatározott tartalmi elemeket,
valamint azt. amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi
rögzítés követelményét előírja.

(3) Az érintett képviselő a hozzászólását megelőzően szóban, de legkésőbb az ülést követő
munkanap 16.00 óráig írásban dönthet arról, hogy véleményét, hozzászólását szó szerint vegyék
jegyzőkönyvbe.

(4) A jegyzőkönyvben az Mötv. 52. (1) bekezdés 1) pontjaként a szavazás számszerű
eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen a jegyzökönyvben, hogy hányan szavaztak
igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak.

(5)Ajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozottdöntést.A határozatot
és rövidebb rendeletet a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, teijedelmesebb rendeletek
esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a
jegyzőkönyv mellékletként elhelyezett rendelet szöveggel Fogadja el. A rendelet szövegét ez
esetben ajegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni.

(6) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben
vannak jelen.

(7) A jegyzőkönyvet 2 példányban kell készíteni
a) egy példányt ajegyző kezel (ez az irattári példány), melyet elektronikus úton feltölt
a Kormányhivatal részére,
b) egy példánya képviselő-testületi példány, mely a polgármester részére kerül átadásra.

(8) Ajegyzőkönyvhöz esatolni kell
a) a meghívót.
b) ajelenléti ívet.
c) az írásos előterjesztéseket.
d) ajegyzökönyv szövegében nem szereplő rendeletet,
e) jegyző törvényességi észrevételét.
1) a képviselői indítványokat,
g) a képviselői hozzászólásokat,
h) a képviselői interpellációkat.

33.

(1) Az Mötv. 52. (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról ajegyzö
gondoskodik. Ajegyzőkönvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni.
A zárt ülések jegyzőkönyveit közzétenni nem szabad.

(2) A képviselő-testület jegvzökönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyzö
gondoskodik.

23. A közmeghallgatás

34. *



(1) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről legalább 10 nappal a közmeghallgatás időpontja
előtt írásban és elektronikus úton a www.jakabszallas.hu vagy a facebook.com/jakabaszallas
honlapon a lakosságot tájékoztatni kell.

(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslatai ülésen nem válaszolható meg, a meg nem
válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester, jegyző, bizottság vizsgálja.

(4) A kérdést a válaszadásra illetékes 15 napon belül írásban megválaszolja a kérdezőnek. A
válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell. A
közmeghallgatásról írásos jegyzőkönyv készül.

(5) A közmeghallatás helye és címe: Művelődési Ház 6078 Jakabszállás, Petö6 S. u. 13.

24. A települési képviselő jogai és kötejességei

35. *

A települési képviselő jogaira és kötelezettségeire az Mötv. 28-39. -t kell alkalmazni.

VI. fejezet

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

25. Polgármester

36.
(1) A polgármester főállású tisztségviselő.

(2) A polgármester ellátja az Mötv. 65. és 67. -ában meghatározott feladatokat.

(3) A polgármester az Mötv. 67. e) pontja alapján külön utasításban szabályozza a hatáskörébe
tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.

(4) A polgármesterre vonatkozó egyéb munkáltatói jogokat ajegyző gyakorolja.

26. Alpolgármester

37. *

(1) A képviselő-testület saját tagjai sorából egy alpolgármestert választ, aki tisztségét társadalmi
megbízatásban látja el.





(2) Az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése és egyes önkormányzati fe’adatok
ellátása.

27. A képviselő-testület bizottságai

38.

(1) A bizottság feladata. hogy folyamatosan segítse a képviselő-testület tevékenységét.
munkájának eredményességét.

(2) A képviselő-testület állandó bizottságai:
a) Pénzügyi ás Ugyrendi Bizottság
b) Egészségügyi és Szociális Bizottság

(3) Az állandó bizottság elnökét és tagjait a polgármester javaslatára képviselő-testület választja
meg.

(4) A bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag hívja
Össze és vezeti.

(5) A bizottság működésére a képviselő-testület müködésére vonatkozó szabályokat
megfelelően kell alkalmazni.

(6) A bizottság üléséről a képviselőket lájékoztatni kell.

(7) A bizottság nem képviselő tagja is vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

28. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

39. *

(1) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak száma S Fő, elnöke és két tagja képviselő, két
Fő külső szakértő.

(2) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalja és véleményezi az éves költségvetési
rendelet tervezetet, beszámolót. a következö évi koncepciót, és a testületi döntés előtt erről
tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) Véleményezi a pénzügyi tartalmú rendelet-tervezeteket.

(4) Bonyolítja a jogszabályban meghatározott esetekben a képviselő-testület titkos szavazását.

(5) Ellátja a képviselők ás hozzátartozóik vagonnyilatkozatainak kezelésével.
nyilvántartásával ás ellenőrzésével kapcsolatos teendőket.

(6) Ellátja a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat.

(7) Javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester jogszabályokon felüli javadalmazására,
jutalmazására, továbbá a képviselő-testületi tagok ás bizottsági tagok tiszteletdíjára.



(8) A Képviselő-testület bizottságai által hozott I. fokú hatósági döntések ellen benyújtott
fellebbezéseket megvizsgálja, a tényállást bemutatja és döntésre a testület elé terjeszti a
javaslatot.

29. Egészségügyi és Szociális Bizottság

40..

(1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak száma 5 fő, elnöke és két tagja képviselő,
két tagja külső szakértő.

(2) Közreműködik az anyagi. szociális eszközök hatékony felhasználásában.

(3) Véleményezi. előkészíti mindazon feladatköréhez tartozó szociális területet érintő hatósági
ügyeket, melyekben első fokon a képviselő-testület jár el.

(4) Folyamatos (legalább 3 havonta) kapcsolatot tart fenn a település egészségügyi, szociális,
családsegítő és gyermekjóléti intézmények vezetőivel. alkalmazottaival.

(5) A település külterületi lakossága által feltett kérdéseket, kéréseket összegyűjti, és azt
megoldási javaslatokkal együtt előterjeszti a Képviselő-testület részére.

(6) Közreműködik a település ifjúsági és idősügyi rendezvényei megszervezésében,
lebonvolításábasi.

(7) Létrehozza a lakosság szélesebb körben történő bevonásával lúsági Kerekasztalt és az
Idösügyi Kerekasztalt.

(8) Létrehozza és havonta frissíti a település programnaptárát (rendezvénytárát).

(9) Kapcsolatot tart fenn a település civil szervezeteivel. azok képviselőit 3 vagy legkésőbb 6
havonta meghívja ülésére és tanácskozik a felmerült kérdésekben, kérésekben. Majd a felmerült
problémák megoldására javaslatokat (előterjesztéseket) tesz a Képviselő-testület részére.

30. Jegyző

41j

(1) Ajegyző az M
a) tájékoztatást
j ogszabályokról,
b) tájékoztatást
változásairól,
c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,
d) biztosítja az önkormányzati rendeletek. a határozatok kihirdetését,
e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-
nyilvántartás fonnáj ában.
f) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő
foglalásáról.

ötv. 81. (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai
nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő

azok változásairól.
nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokró], azok



(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén, a tisztség
betöltetlensége. illetve akadályoztatása kezdő idöpontjától számított legfeljebb hat hónap
időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Polgármesteri Hivatal olyan
kőztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel. Ha a
Polgármesteri Hivatalban Ilyen köztisztviselő nincs, akkor más önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának, vagy Közös Onkormányzati Hivatalának jegyzőj ét bízza meg.

31. Polgármesteri Hivatal

42.

(1) A képviselő-testület az Mötv. 84. (1) bekezdése alapján Polgármesteri Hivatalt hoz létre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott Hivatal neve Jakabszállási Polgármesteri Hivatal.

(3) A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. () bekezdése. további
feladatokat az Mötv. 67. b) pontja alapján polgármester is meghatároz. A Polgármesteri
Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát. munkarendjét. valamint
ügvfélfogadási rendjét - az Mötv. 67. d) pontja figyelembe vételével - a Képviselő-testület
határozattal fogadja el.

VII. Fejezet

Népszavazás kezdeményezése
43.

(1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:

a) a települési képviselők 60 %-a (4 fő)
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) ajakabszállási választópolgárok 25 %-a

(2) A képviselő-testület köteles kiírni a helyi népszavazást. ha azt a helyi választópolgárok 25
%-a kezdeményezte.

(3) A helyi népszavazás kiírását tárgyaló képviselő-testületi ülésre meg kell hívni az aláírást
gyűjtők képviselőjét.

(4) A helyi népszavazásra feltett kérdéssel kapcsolatos tényekről, körülményekről, a döntés
eredményének várható hatásairól, a mellette és ellene szóló érvekről falugyűlésen tájékoztatja
a képviselő-testület a választópolgárokat.

VIII. Fejezet
Záró rendelkezések

44. *

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jakabszállás Község
Onkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2011.
(IV. 13.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 1/2012. (II. 15.) önkormányzati
rendelet.

Jakabszállás, 2014. október 16.
7r

Szabó György Róbert j H Hegedűs Gá’bomé
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014 -én kihirdetésre került.

Jakabszállás, 2014

Hegedűs Gáborné
címzetes főjegyző



Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete titkos
szavazásáról 2014. október 22-én.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Kovács
Bálint, Szabó Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Róbert
polgármester.

Meghívott: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyzö.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa

Tárgy: Alpolgármester megválasztásáról titkos szavazás lebonyolitása.

A szavazatszámláló bizottság tagjai: Bukovszki Sándorné, Kovács Bálint, Tánczos
László.

Kovács Bálint kiosztja a lepecsételt szavazólapokat, melyre a következő név került
fel: Forczekné Tóth Csilla.

Forczekné Tóth Csilla bejelenti személyes érintettségét, és azt, hogy nem vesz
részt a szavazásban.

Kovács Bálint ismerteti a szavazás menetét, és az urnát lezárja.

A kitöltött szavazólapokat a képviselők az urnába helyezik.

A szavazatszámláló bizottság elnöke az urna felbontása után ismerteti a
szavazatokat, mely szerint:

Forczekné Tóth Csillára, 6 igen szavazat érkezett.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a szavazás eredményét foglalja határozatba.

A jegyzőkönyvet helybenhagyólag aláírják.

Kmft,

Szavazatszámláló Bizottság elnöke

Bukovszki Sándtrné Tánczos László
SzSzB tag SzSzB tag
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