
Egeútg Község Önkormányzata Képviselő-testiiletének
6 / 2019. (xI.25.) önkormányzati fendelete

Egetág Közs ég Önkormány zatának Sz ervezeti és Működé si Szab ályz atfuől

Egetág I{özség ÖnkormányzatánakKépviselő-testii^lete az Naptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghztátozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptötvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában,
és a Magyatotszág. helyi önkotmányzataltől szőIő 201'1'. évl, CIxxxIx. törvény 53.$ 0)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eliárva, a tépszavazás kezdeményezésétőI, az eutőpat
polgári kezdemény ezéstől, valamint a népszavazást eLjfuástőI szőIő 2003. évi CCxxxVIII. törvény
92. $ -ában kapott fe|hata|mazás aIapján, a 34. $ Q)bekezdésében meghatarozott feladatkötében
eljárva a következőket tendeli el:

I. feiezet

Általános rendelkezések

1.S

(1) Az önkormányzathivatalos megnevezése: Egerág Község Önkotmányzata (atovábbiakban:
Önkormányzat)

Q) A, Önkormány zat szél<he\ye:7763 Egetág, Szabadság tér 1.

(3) Á Képviselő-testület megnevezése: Egetáe Község Önkormányzata Képvtselő-testtilete (a

továbbiakban: Képviselő-testi.iL1et)

(4) I lletékességi terii.lete : E gerág község közigazgatási terirlete.

(5) A Képviselő-testii{ethivatalának megnevezése: Kozármislenyi Közös ÖnkormányzattHivatal
(a továbbiakban: Hivatal)

(6) Á Képviselő-testület tagainak száma (a polgátmestertel együtt): 5 fő

2.S

(1) Az Önkotmányzat jelképei: a címer, a zászIő és a pecsét.

Q) A, Önkormányzat jelképeit és azok hasznáIatának rendjét ktiüön rendelet szabá|yozza.

Q) A, Önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek adományozását és rendjét külön
rendeletb en szab áIy ozza.

II. feiezet

A Képviselő_testület feladat- és hatásköte

3.S

(1) Az önkormányzatl feladat- és hatáskotok a Képviselő-testtiletet illetik meg. I(épviselő-testüIet
elláqa a Magyatotszág helyi önkor:rnányzataiőI szóló CIXXXIX. törvényben (a továbbiakban;
Mötv.) meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat.

(2) Á képviselő-testtileti hatásköt átruházásának lehetőségét az átruházÁs alapvető szabályait az
Mötv. 41' s (4)-(5) bekezdéseí tattaknazzák.



(3) Az Önkormányzat 
^ 

kötelező és önként válLa|t feIadatait kii{önösen tendeletalkotás,
önkormányzatt izeme|tetés, tátsulási működtetés, megbízási jogviszony ketetei között, társulási
megállap odás ok keretében, illetve intézmény -fenntartás sal valósítj a meg.

@ Az Önkormányzat áItaI ellátott tevékenységek kotmányzati funkciók szerinti besorolását a
rendelet 7. szárrra függeléke tattalmazza.

(5) Á Képviselő-testi.i{et véleményt ny/rvártlt és kezdeményez 
^ 

feladat- és hatáskörébe nem
tattoző, de a helyi közösséget érintő ügyekben. F' jogávalkülönösen abban az esetben é|,ha az úgy
'a telepiilésfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági kőzszolgá|tatások fejlesztésével áll szoros
kapcsolatban. Ilyen ügyekben _ a Polgármester indítvátyáta - a Képviselő_testii"let csak a

közvetlenül érintett lakossági-, érdekképviseleti szetv vagy tátsadalmi szervezet meghallgatása után
nyilvánít véleményt' illetve tes z kez deményez és t.

III. feiezet

A Képviselő-testiilet működése

1. Az alakuló ülés

4.S

(1) A Képviselő-testiilet alakuló i.ilését a váIasztást követő 15 napon beliil kell összehívni. Az
ö s s zehívásról a megvál 

^sztott 
p olgátmester gondos kodik.

Q) A, alakuló ti{ést a korelnök (egidősebb telepi.i{ési képviselő) nyitja meg és vezeti a Polgátmestet
eskütételéig.

(3) Az alakuló i.ilés kötelező napirendi pontjai:
a) az önkorm ány zai v álasztás eredményének is mettetés e,

b) önkormányzzi képviselők eskütétele, megbízólev eLek átadása,
c) polgármes tet eskütétele' megbíz ólevelének átadás a,

d) polgármestef pfogfamjának ismettetése,
e) polgármestet illetményének (tisztetetdíjának) és költségtédtésének megállapítasa,

D alpolgármester(ek) választása, alpolgármester(ek) eskütétele, 
. 
megbízólevél

átadása,
g) alpolgátmester(ek) illetményének (tiszteletdíjának) és költségtédtésének
megállapitása.

2. A Képviselő-testület ülései
s.s

(1) A Képviselő-testtiüet döntéseit iiüésein ho,zza meg. A I(épviselő-testiillet rendes és rendkívtrli
iilést tart.

(2) A Képviselő-testirlet évente legalább 6 alkalommal tendes ülést tatt. A Képviselő-testi.rlet i.i{éseit

áLtalábanminden hónap harmadik hétfőjén 1900 órakor tartja. Al(épviselő-testület július hónapban
nem taft irlést, azonban szükség esetén ettől eltéthet.

(3) Á Képviselő-te stirlet adott évi rendes üléseinek konkrét számátés időpontját a képviselő-testület
áItalhatározattal elfogadott éves munkaterv tatta|rnazza. Az éves munkatewb en az Q) bekezdésben
rneghatátozott tilésszámtól több ülést is elő lehet írni.

(4) A munk^tetvet a következő évte vonatkozőan minden év decembet 31,-étg a PoJgár:rnestet
terjeszti elő'



(5) A munkatew tartalmazza:
a) az ii{ések időpongát,
b) az adott tilésen tátgya|andő témákat,
c) az előtet1esztő megnevezését.

6.S

(1) RendkíviiLli tiLlést kell összehívni, ha:
a) azMötv.44 $-ban meghatátozott eset áll fenn,
b) a I{épviselő-testület eseti határozattal rendkívti{i ii{és összehívásától dönt.

(2) Rendkívtrli iiüést lehet összehívni, ha a Polgármester megítélése szerint az (7) bekezdésen kívüli
es etben a Képvis elő-testiil"let ö s s zehívásá t^ v^n szi.ikség.

3. A Képviselő-testületi ülések összehívása
7.S

(1)A Képviselő-testiiLlet i.rlését a Polgárme stet 
^zelfogadott 

éves munkatervben meghatátozottak
szerint, vag,y rendkívtlli ii{és esetén hívja össze és vezeti. Á Polgármester akadá|yoztatása esetén e
hatáskört az AIp olgátmes tet gyakorolj a.

(2)A polgármested és az alpolgátmesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a Polgármestet és a
Képviselő-testiiLlet tagaIbőI váLasztott Alpolgátmestet tartós akadáIyoztatása esetében a testületi
ii{ést a legidősebb teleptrlési képviselő, mint korelnök hívja össze és vezei'

(3) A Képviselő-testii{et ülését- főszabályként * az önkormányzat székhely címére kell összehívni.

(4) Amennyib en a tátgya|andó napirend, vagy más körtrlmény indokolja, a I(épviselő- testi.ilet
i.i{ését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni'

(5) A Képviselő-testület rendes ülésének ósszehívása _ a Polgármester által _írásos Íotrrrában
tötténik' a meghívót és mellékleteit kell a képviselők részére megkirldeni.

(6) Á meghívónak tarta\maznia kell:,

a) az úlés helyét,
b) az irlés időpongát,
c) a tewezett napfuendeket,
d) a napfuendek előadóit

(7) A meghívóhoz mellékelni kell a Jegyző áIta| jogszerűségi szempontból megvizsgált
előterjesztéseket.

(8) A meghívőt és az előter1esztéseket legkésőbb a képviselő-testtileti iilés időpont1a e|őtt 5 nappal
ki kell kii{deni. Á kiktiüdés történhet e-mail útján is.

(9) A Képviselő-testii.let irléséte tanácskozásr joggal meg kell hívni:

ü aJegyzőt,Aljegyzőt,
b) a napfuendi pont tátgya szednt érintett közösségek képviselőt'
.) azon személyeket vagy Szefvezeteket' akikte a Polgármeste\ 

^z 
Álpolgármestet

tesznek javaslatot.

(10) A Képviselő_testiil"let tiLlésére meghívh"ató (tanácskazási iog nélkül):'
a) aHivatal adott témában illetékes előadő)a,
b) szakértő,
.) a napirendben érintett személyek,
d) he\i országgyúlési képviselő,



E BaranyaMegyeionkormányzatKözffiésénekelnöke, tag;1at,

, BannyzMegyeiKormányhivata|vezetője, kormánytisztviselője,
g) PécsiJárási Hivatal vezetőre'
h) tedileti tendőrkapitányt.

(11) A Képviselő-testiiLlet ii{ésérőla lakosságottájékoztatnikell. Á tájékoztatás Íornája: a meghívó
kifügge sztése az Önko trrrány zat hirdetőtábláj án, köz s ég honlap j án.

(12) A (11) bekezdésben meghatátozott tájékozt^tást a meghívók közlésével egy időben kell
"megtenni.

4. A Képviselő_testület ülésének vezetése
8.S

A Képviselő-testii{et ülésének vezetése sotán jelen tkező Íe|adatok, az ii{ést levezető elnök
hatásköte:

a) az ulés megnyitása, berekesztése' szi.inet elrendelése,
b) a Képvis elő -te s tiilet hatáto z atkép e s s égének me gállap itás a,

c) a napirend előterjesztése, elfogadtatása, az egyebeken beliiü tetvezett felszólalások
rögzítése,

d) az iiüés jellegének (nyilt/zárt) megítélése, a zátti:irés tényének bejelentése,
e) napfuendenként
ea) avíta levezetése, ezen beli.rl hozzászőhsoka, kérdésekte, kiegészítésekre a sző
megadása,
eb) a vita összefoglalása,
ec) az indíwányok szavazástavaló feltevése,
e d) a batát o z ai jav aslatok s z av aztatás a,

ee) a szavazás etedményének megállapítása pontosan' számszer(len,
ef) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihfudetése,
f) a rend fenntartása,
g) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás etedményének kihfudetése,
g) az i.iüés bezárása.

e.s

(1) A Képviselő-testület határozatképes, ha az irlésen a képviselőknek több mint d fele, azaz 3 fő
jelen van.

Q) Ahatátozatképtelen iiüést 7 napon belii{ ugyanazon'naptendek tárgyalásáraujta össze kell hívni.
Ez esetben az előter1esztéseket nem kell újra mellékelrri.

10.s

(1) Azii{és vezetője előte{eszti a napirendi pontokat. A Képvise |ő joga,hogy javaslatot tegyen a
napitendi pontok felcseréléséte, új napitendi pontok felvételére, az előtet1esztett egyes napiÍendi
pontok törlésére.

(2) A napitend elfogadá sfuő| a Képviselő-iestület egyszerrí szótöbbséggel dönt'



11.S

(1) Á Képviselő-testület ii.lése, az iirlésen tárgyaltnapirendek aIapjánnyilvános vagy záfi.

Q) A zárt ii{és elrendeléséről az Mőtv. 46. s (2) bekezdés a) és b) pontja szerint meghatározott
esetekben szavazti nem kell. Á testirleti tirlést levezető személynek kell a napirend közlésével
egyidejűleg hivatkozni a zártijlésre vonatkozó Mötv-beli előtásta.

(3) A Képviselő-testti{ethatátozattal dönt azátt ülés elrendeléséről a Möw.4ó. s (2) bekezdés c)
" pontja szerint meghatátozott esetekben.

(4) A zátt irlésen az Möw. 46. $ (3) bekezdésében meghatátozott személyek vehetnek tészt.

5. Előteriesztések
12.S

(1) Az eIőtet1esztések írásban, kivételesen indokolt esetben szóban terjeszthetők elő. Á tendelet
megalkotásfuőI szőIő előter1esztés, a tendelet-te^rezet és ennek módosító tndlwányai, továbbá a
ltatározai javas|at csak írásbeli előter1esztés lehet.

Q) 
^, 

előterjesztések lehetnek:
a) rendelet-tervezetek,
b) ltatátozaijavaslatok,
.) beszámolók,
d) kérelmek,
e) tájékoztatók.

(3)Áz előterjesztések tattalmi elemei:
a)aze|őtet1esztéstérná1ának,tátgyánakmeghatátozása,
b) ztémávalkapcsolatos előzrnények' korábban hozott képviselő-testiileti döntések,

azok végreh ajtásával kapcsolatos információk,
c) a térna ismettetése,
d) a jogszabáI1,t háttér bemutatása,
.) egyéb körülmények' összefiiggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozztaht,

0 határozatt javaslat, vagy határozai 1avasIatok,
g) tendelet_tervezet, rendelet-tefvezet indoklása,
h) a végrehajtasért felelős megnevezése,
i) a végrehajtás hatáideje.

@ Az előtei1esztés több hatátozaijavaslatot vagy rendeletet is tattaLmazhat,ha azoktátgya lzoÍLos,
vagy egymással szotosan összefuggő.

(5) A Polgámestef' illetve a Képviselő _ ki.i{önleges szakértelmet igénylő ügyekben _ szakértőt is
felkérhet az előter1esztés és a döntési javaslat összeálLttásán.

(6) Végrehajtásért felelősként a Polgárme stet, azAlpolgármester' a Bizottsági Elnök, a Jegyző, és
Intézménywelető ielölhető meg.

13.S

(1) Á napirendi pont tátgyaIásátmegelőzően szób,eli kiegészítéste van lehetőség. Ennek megtételéÍe
az előter1esztő j ogosult.

(2) A szóbeli kiegészítés során nem lehet megismételni az trásbe|telőterjesztést, annak a kiktrldőtt
e|őter1 es ztés he z kép e s t úi in formá ció kat kell tartalmazttja.



(3) Á napirendi ponttal kapcsolatban az e|őter1esztőkhöz a Képviselőnek és a meghívottnak
van kérdést tntézru.

6. Aszavazás módia
14.S

(7) Szavaznt személyesen ,,igen'' _ nel vagy ,,nem''- mel, vagy a szavazástől való tattőzkodást
. szándék kifejezésével lehet.

Q) H^ a szavazás eredménye felől kétség mertrl fe| bátmely Képviselő kétésére a szavazást egy
alkalommal meg lehet ismételni.

(3) A Képviselő-testíi.let a döntéseit az ii'lésen a Mötv. 47. s (2) bekezdése szerint egyszerű
többséggel vagy minősített többsé ggeI hozza.

7. A titkos szavazás
ls.s

(1) Titkos szavazást az Möw.4ó. s (2) bekezdése szerint zárttl'|és tartásakor lehet elrendelni. A
titkos szavazást a I(épviselő-testii{et tagalbőI e célta létrehozott 3 fős eseti bizottság bonyolítia le.
A bizottság tagai kőzűl elnököt váIaszt.

(2) A titkos szau3zás szavazőIapoÍl' ufna igénybevételéveltöténik. Á titkos szavazás lebonyolításáta
létehozott bizottság elnöke ismerteti a szavazás lebonyolításának módját, a szavazást követően
megszámolja a szavaz^tokat, elkészíti a 1egyzőkönyvet, és a szavazás etedményérőI tá1ékoztaga a
Képviselő-testületet.

Q) Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

8. A név szeÍinti szavazás
16.S

() Név szerinti szavazás ekendelését - az Möw. 48. $ (3) bekezdésében meghatáÍozottkivétellel-
a szavazás megkezdése elótt bátmelyik Képviselő indítványozhaga. Az ndtwány fel$la Képviselő-
testiir"let vita nélkti{, minősített többséggel hatátoz.

(2) Név szednti szavazást kellelrendelni, ha
a) azt a törvény qa eIő,
b) a Képviselő-testtilet elrendeli.

(3) Név szerinti szavazás esetén aJegyző ÁBC - sorend'ben felolvassa a képviselők nevét. Á
képviselők a nevük elhangzását követóen ,,igen'', ,'Ílem'', ,,tartózkodom'' nyilatkoz^tta| szavazn^k.

feiezet
A Képviselő-testület döntései

17. S

A Képviselő-testiilet a döntést igénylő ügyekben rendehtet alkot, vagy hatátozatothoz. 
,

toga



1. A rendelet
18.S

(1) Á Képviselő-testi'i{et törvény által nem szabáIyozott helyi tatsadalmi viszonyok rendezéséte,
továbbá törvényi felhatalmazás a|apján_ annak végtehajtásáta _ önkormányzaitendeletet alkot.

(2) Rendeletalkotást kezdemény ezhet:
a) telepi'ilési Képviseló,
b) önkotmá nyzai bizottságok elnökeik útián,
c) Polgármester, Alpolgátmestet, J egyző,
d) a telepii{és társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői.

(3) A tendeletalkotásho z köte|ező az tásos előteriesztés.

(4) Á tendelet hiteles, végleges szövegét a Jegyző szetkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a
Polgármestet és a Jegyző t1a alá.

(5) A Képviselő-testület rendeleteit kirlön-kirlön - a naptái év ele|étől kezdődően - folyamatos,
növekvő, sotszámmal és éwszámmal' valamint a kihfudetés dátumávalkell ellátni.

(6) A rendeletek ielölése a követke ző forrnában történik:
EgerágKözség ÖnkormányzataKépviselő-testtiletének . ...'./20.....'(:'... . )
önkormányzatitendeletea.'. ...'..-ról.

(7) A Képviselő-testtrlet tendeleteinek kihirdetésétől és naprakész nyl7vántartásfuőI a Jegyző
gondoskodik.

(8) Az önkormányzati tendeletet az elfogadását követő 3 napon belül a község htdetőtábláián kell
elhelyezni, és a község honlapján kell megielentetni.

2.lthatátozat
1e.s

(1) A Képviselő-testtilet ii{éséte hatátozatt javas|atírásbeli előterjesztéssel együtt terjeszthető be.

(2) A Képvise1ő-testi.i{ethatátozatait a naptán év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sotszámmal
kell ellátni. Ahatátozatok sotszáma mellett fel kell ttintetni ahatározatltozataI pontos időpontját
(év, hó, nap megjelóléssel).

(3)A határozatok jelőIése a következő fotmában történik:
Egerág Község Önkotmányzata l(épviselő testtiletének ..../ év'.' /hő(. .....) számu
határozata.

I. feiezet
A iegyzőkönyv

20.s

(1) Á Képviselő-testti{et nyílt és zátt ii{ésétől ülésenként jegyzőkón}r,et kell készíteni' melynek
elkészítéséé rt a J egyző felelős.

Q) A jegyzőköny'v a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tátgyalt napitendi pontokat, a
tanácskozás lényegét, a szavazás számszer(t eredményét és a hozott döntéseket tattaknazza'

Q) A jegyzőkönyvnek az Möw.52. s (1) bekezdésében meghatáÍozott tartalmi elemeket kell
tartalmaztia.



@ Az írásos jegyzőkönyv eredetei pé|dányának mellékletét képezi:
a) a meghívó,
b) a ielenléti ív, a titkos szavazástől készült jegyzőkönyv egy példánya,
c) az trásos előtet1esztések és az önkormányzatttendeletek kihirdetett szövege'
d) név szerinti szavzzásrő|késziiLlt névsor'
e) a képviselői indítvány ok, hozzászólások,
Í) az éintett írásbeli nl1|atkozata a zátt i|és tatására vonatkozóan.

" (5) A testiirleti ii{ésről hangfelvétel készii{. A hangfelvételt 6 hónapig meg kell ői2n1, a hangfelvétel
biztonságos tátoIásfuő| a J egy ző gondoskodik.

(6) A Képviselő-testiiLlet ülésének a jegyzőkönyvét a Polgármester és aJegyző t1a ah.

(7) A Képviseló-testirleti íi{és jegyzőkön1'veit Polgármester és Jegyző aláttását kóvetően a Község
honlapján kell megjeleníteni.

(8) Á zárt ijléstől kirlön jegyzőkőnyv készi.i{, amelÉe csak az a:":ra fe|1ogosított személyek
tekinthetnek be.

21.S

(1) Az Möw. 52. s (3) bekezdésében meghatátozottbetekinthetőségi iog biztositásárőla jegyzőnek
kell gondoskodnia.

(2) A képviselő-testirlet1egyzőkőnyveinek naptári évenkénti bekötésétől,YaEYlefftzésérőIaJegyző
gondoskodik.

II. Feiezet
A települési Képviselő

22.S

(1) Á telepirlési KépviseLő az alakuló ülésen, illetve a megváIasztását követő iilésen esküt tesz.

(2) A Képviselő jogait és kötelezettségeit azMőw.32.-34.$-ai'va1amint az e rendeletben foglaltak
határozzákmeg'

(3) Á képviselői fogadó őták rcndjét a szabáIyzat 3. sz. függeléke tattaknazza.

III. feiezet
Tisztségviselők

A Polgármestef' az NpolgáfÍnesteÍ' alegyző
23.S

A Polgátmestet

(1) A Polgáímest et tag1^ a Képviselő-testtiüetnek' a I(épviselő-testirle t hatátozatképessége,
döntéshozatal, működése szempontjából telepii{ési Képviselőnek tekintendő. A Polgármester a
megváIasztását követően esküt tesz a Képviselő-testtilet előtt.

Q) APolgámesteÍ a Mötv. 65. és 67. S- ában megltatátozott feladatokon tul további feIadataí:
a) segíti a képviselő-testiilet tagjainak testiileti és bizottsági munkáját,
b) összehívja és vezeti a testületi irlést,
c) meghatározza aJegyző képviselő-testiiüeti tevékenységévelkapcsolatos feladatokat,
d) kapcsolatot tart a váLasztőpolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb
szervezetekkel,



d) s z erv ezi a telepii{é s fe jles ztés t és a kö zsz olgáltatás okat.

(3) Á PolgáÍmesteÍ a Képviselő-testiiLlet tá1ékoztatása mellett _ azMöw. 42. \- ábanmeghatárczott
ügyek kivételével _ dönthet a két irlés közötti időszakban felmerülő, haLaszthatatJan, a képviselő-
tes ttilet hatás kötéb e tattoz ő kovetkez ő önkormányzati ügyekb e

a) önkotmányzan saját fotást nem igénylő páIyázatok benyújtása esetén, ha a pá|yázad
hatáidő a köv etkező i.i{ésig lejár,
b) páIyázatokkal kapcsolatos nyilatk ozatok megtétele során,
.) ^z önkotmányzati vagyon megóvása érdekében szii^kséges, vagy élet-, és
vagyonbiztonságot veszé|yeztető beLyzet esetében, ha az elhántása mjatld intézkedést kell
hozni,
d) véleményt nyilváníthat központi ál7amigazgatási szervek megkeresésére.

(5) Á Hivatallal ö s s z e függ ő főbb p olgátme s teri j ogosítványok:
a) dönt a jogszabáIy által hatáskörébe utalt á|Iamigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben,
e gye s hatás köteinek gy akorlás át átruházhaga,
b) A Hivatal Egetági Kkendeltségén foglalkoztatott közszolgá|au' tiszwiselők
foglakoztatása tekintetében egyetétési jogot gyakotol.

(6) A PolgáÍmestef bizottságok működésével összefiiggő főbb feIadatai:
a) indíwányozhaga a bizottság összehívását,
b) fetfüggeszüeti a bizottságok döntésének végreh ajtását, ha az el7entétes a Képviselő-
testület hatátozatával, vagy sét rj az Önkormányzat étdekeit. A felfuggesztett döntésről a
Képvis eIő -te s tiíet a következ ő ülés en hatátoz,
c) bizottsági döntéshozatal esetén dönt a Bizottsági Elnök kizátásáről,ha az iúgy aBizottság
Elnökét vagy hozzátattozőját személyesen édnti.

(7) A Polgármester akadályoztatása esetén, 
^z 

akadáIyoztatás tényéről, és annak váthatő
időtattamától haladéktalanul köteles tájékoztatni a Képviselő_testület tagait.

24.S
Az AlpotgáfÍnesteÍ

(1) A Képvise1ő-testi.i'let az Möw. 74. $-ában meghatátozottak szerint alpolgármestert,
alpolgármes teteket v áIaszt.

Q) A, Alpolgátmesterre képviseló-testirleti hatáskör nem ruházh^tő át.

(3) A polgátmesteri tisztség megüresedésekot, vagy a polgármestet távoliétében, tartós
akadáIyoztatása esetén az Alpolgátmester helyettesítési jogkörében elLát1a a Polgármester
valamennyi feladatát, gyakotolia hatásköteit. Tartós akadáIyoztatásnak minősiil a Polgátmestet
három heti időtartamot meghaladő távolléte.

@ Az Alpolgármester illetményét (tiszteletdíját) a mindenkori hatályos jogszabáIyirendelkezések
figyelembevételével a Polgátmestet iavas\atáta aKépviselő-testület áIlapíga meg'

(5) Áz Alpolgármester feladatai _ jellegüket, tartalmukat tekintve _ előkészítő, összehangoló
jellegűek:

a) t észt v es z 
^ 

képvis elő -te s ttilet ii{és éte kedlő előterj es z tés ek kidolgo zás áb an,
b) kapcsolatot taft a gazdasági, társadalmi és közszolgáItatástvégző szervezetekkel, továbbá
a lakossággal,
c) segíti a bizottságok és képviselók munkáját,
d) tésztvesz 

^ 
kinevezési és a testii"let hatáskörébe taftoző választási ügyek elókészítésében.



2s.s
ltlegyztí, Niegyző

(1) AJegyző jogállasáta a Mötv' 81. $ (1) bekezdését kell alkalmazni.

Q) AJegyző a Möw. 81. s (3) bekezdésében felsoroltakon kíviiü, kiemelt feladatu:a) tájékoztatást
nyűjt a Képviselő-testiiiletnek a Képviselő-testti{et hatáskötét él1rntő 1ogszabáIyoktőI, azok
vá|tozásatrő|,

b) tájékoztatáSt nÉit a Baottságnak a Bizottság hatáskötét énntő 1ogszabályokról, azok
váItozásakőI,
c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzésétől,
d) biztosítja az őnkormányzaitendeletek, ahatátozatok érintettekkel való megismertetését,
e) a Képviselő-testirlet döntéseitől nyilvántattást vezet hatátozat-nyilvántartás, illetve
rendele t-nyilv ántartás fo tmá1áb an,
f) rendszeresen áttekinti a képviselő-testirleti rendeletek felsőbbrendű' 1ogszabáIyokkal való
hatmorizá|ását'ha jogszabálysétést tapas zta\, tásban tájékoztaga a Polgármestert,
g) z Képviselő-testület irlésén törvényességi kontrollt gyakotol.

(3) Lz Aljegyző feIadatait aJegyzőutasítása alapján,a munkaköri leírásban foglaltak szerint köteles
ellátni.

@ A jegyzői és al1egyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tattős akadályoztatásuk esetén, -
Iegfeljebb hat hónap időtattamta - a jegyzői feladatok el7átásfuő| a lFrivatal alra Íelhatalmazott
köztiszwiselőie gondoskodik.

2s.s
Bizottságok

(1) Bizottság Létrchozásáról, összetételének megváItoztatásfuől, megszüntetésétől a Képviselő-
testirlet egyszerí| többséggel dönt.

(2) A Képviselő-testtrle t Bizottsága:
-Ügyrendi Bizottság

(3)A Bizottság személyi összetételét az SZMSZ 2. sz. Függeléke tatta\mazza.
(4)ABizottság feladat-és hatáskötét az SZMSZ 7. sz. Melléklete tattalmzzza.

26.S

(1) A Baottság működésére a Képviselő-testti{et műkodésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

Q) A Biz otts ág működés étől fél évente bes zámol a I(épvis elő -tes tiiletnek.

(3) A Bizottság jogosult 
^Ít^,hogy 

eseti jelleggel szakértőtbizzon meg.



VII. feiezet
27.S

Közös Önkormány zatai Hiv atal

(1) A Képviselő-testlrletazMöw.84.s (1) bekezdése alapjánKözös ÖnkormányzaiHívata|thoz
létre Kozátmisleny vátos és Kishetend község őtkotnrányzald Képviselő-testtileteivel. A
Koz ármislenyi Köz ö s Önkormány zatl Hiv ata| a s z ékhely s zerinti önkormány zat s z etv e.

"Q) A, (1) bekezdésben meghatátozott hivatal neve: Kozármislenyi Közös Önkormányzati
Hivatal
Székhelye: 77 61 Kozátmisleny, Pécsi út 124.
Á Hivatal Egerági Kirendeltségének cime:7763 Egerág' Szabadság tér 1.

(3) Á Hivatal belső szervezetl tagoződását, Iétszámát, munkarendjét, valramtnt ügyfélfogadási
rendiét a Képviselő-testület hatátozatával1őváhagyott, A Kozármislenyi Közös Önkormányzati
Hivatal S z erve z eti- é s Műkö dé s i S zab áIy z ata tattalmazz a.

VIII. feiezet

^z 
Ö nko rm ány z at tátsulás ai

28.S
Tátsulások

(1)EgerágKölségo"!:T,T'."rTi:Í'^Í:;::?,rr;ffi'ffi1Tltendelkezőtársulásoktag ja:

Pécs és kömyéke Szociális és Gyetmekjóléti Társulás,
Mecsek-Dtáva Regionális Szilárdhulladék Kezelő rendszer létrchozását
célzó Önko lrnány zad Tátsulás.

(2) Á Képviselő-testület minősített többséggel hozott döntésével további tárculísokat hozbatIétte,
illewe beléphet azokba.

(3) A Képviselő-testtilet a rendelkezésre á1ló (szellemi és anyagi) eszközökkeI támogaga a
vá|asztőpolgátok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és tendeltetési.i{< szerint a helyi
önkormányzatt feladatok ftözügyek) megoldására irányrrlnak.

IX. feiezet
H elyi népszav azás, eutópai polgáti kez deményezés

Lakossági fórumok
2e.s

H elyi népsz av azás, eutóp ai polgáti kezde ményezé s

(1) A helyi népsz avazásta _ a Q) bekezdésben foglaltak figyelembevételével- a népszavazás
kezdeményezésérőI, az eurőpai polgáti kezdeményezésrőI' valamint a népszavazási e|jáúsrőlszőlő
2013. évl CCxx)ilnII. törvény (továbbiakban: Helyi népszavazási törvény) 32-ó0.$-aiban fogalt
rendelkez és eket kell alkalmazti.

(2) A Képviselő_testület köteles |<ttűzrtt a helyi népszavazást,lta azt, a vá|asztőpolgárok legalább
20oh-a kezdeményezte.



30.s

Az eatőpaí polgári kezdeményezésre a Helyi népszavazási törvény 62. \-ában foglaltakat kell
alkalrnazni.

31.S
Közmeghallgatás, lakossági fórumok

(1) A Képviselő-testtiLlet szükség szerint, de legalább évente egy esetben közmeghallgatást tat' A
kö z me ghallg atás ra Y o n^tko z ő s z ab áIy ok:

a) a közmeghal7gatás alkaImával az átlampolgárok és a telepii{ésen működő társadalmi
szervezetek, egyesirletek, civil szetveződések képviselői közétdekű ügyben a képviselő-
tesltilethez 

^z 
egyes teleptrlési Képviselőkhőz, a Polgátmestethez, Alpolgármestethez vagy

aJegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű iavaslatokat tehetnek,
b) a közmeghallgatás helyéről, idejétől, az esetleges ismettetéSÍe vagy tátgyaIásta keriilő

tátgykorökőI a Q) bekezdésben említetteket a község hirdetőtábláján, akőzség honlapján
ke17 tájékoztatti a rendezvény előtt legalább 1 5 nappal,

.) a közmeghallgatást a PolgármesteÍ, vagy megbizatása esetén az A|poIgármester vezed,
d) a közmeghallgatásrőt jegyzőköny'v készirl, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a

Képviselő-testirlet iegyzőkönyvéte tányadó szabályok. A 1egyzőköny'v összeáLlttásfuől a

Jegyző gondoskodik.

(2) A Polgármestef előre meghatátozott közétdekű tárgykötben, illetőleg a jelentősebb döntések
sokoldalú előkészítése érdekében _ az álLampolgátok - és a tánadalmi szeweződések közvetlen
tájéko ztatás a céIjáb őI lako s s ági fórumo t hívhat ö s s z e.

Szabálryai:
a) a fórum idejéú|, az esetleges ismettetésre vagy tátgyalásta kerülő tárgykórökrőI aközség

Llltdetőtábláján, valamint Egetág Község honlapján kell táiékoztatást adtn a rcndezvény
előtt legalább 5 nappa|

b) a fórumot a Polgármester vezeti, efÍe meg kell hívni a képviselőket, a Jegyzőt (Aljegyzőt),
a Hivata| tátgyban illetékes eLőadóját,

c) a fórumtóljegyzőköny'v késztrl, amelyeknek vezetésétől a Polgármester gond'oskodik.

X. feiezet
Az önkotm ány z atok gazdas ági alapiai

32.S
Az önkorm ány zat vagyona

(1) A Képviselő-testület 
^z 

önkotmányzatt vagyontfugyak számbavételére, elidegenítéséte,
megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosításta ktilön rendeletet alkot.

Q) A, Önkormányzat niajdonára és gazdálkodásáta vonatkoző részIetes szabályokat külön
önkormányzati rendele t határozza meg.

(3) Az Önkormány z^t _ v^gyonának növelése érdekében az Mötv- ben foglalt korlátozások-kal _
rés z t vehet kiilönböző gazdaság vállalkozásokban.



33.S

Az önkorm ány zat költségvetés e

(1) A Képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határo zzameg.A költségvetés
ősszeál]itásának tészletes szabáIyaít az ál]artháztattásrő| szóIó törvény, a ftnanszitozás rendjét és az
álIami támogatás méttékét a mindenkod költségvetési törvény ltatározza meg.

" @ 
^ 

költségvetési rendelet tetvezetét aJegyző készíti elő' s a Polgármester terjeszti a Képviselő-
testirlet elé'

Q) A zfuszámadási tendelet tervezetének elkészítésére és előte{esztésére a Q) pontban ttt szabá|yok
tányadők.

34.S

Az önkorm ányzateazdálkodása

(1) Azönkormány zat gazdálkodási felada tait aHivatal Egerági Kirendeltsége látja el.
E körben különösen:

a) elkészíti a költségvetési tájékoltatőt, a költségvetési beszámolót, valamint a havi
pénzfotgalmi információt, és mindezeket megkiildi a Magyar Álbmkincstát illetékes
szervének,

b) beszedi az önkotmányz^t slj^t bevételét,
.) gondoskodik a cirnzett és céltámogatások igényléséről,
d) gondoskodik az Önkotmányzat áItal létehozott és működtetett intézmények

pénze17átasát6l,

E biztosiga az Önkorm ány zat törzsvagyonának elkiilönített nyilvá ntafiását,

9 elkészíti az Önkormányzat éves vagyonleItátát, s azt csatol1a az év végi költségvetési
beszámoLőhoz,

g) az Önkormányzat költségvetési szánLáját kezelő pénztntézeten keteszttil gondoskodik az
Önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési, kiadásainak a
kiegyenlítéséről.

3s.s

Az önkorm ányzat gazdálkodás ának ellenőrz és e

(1) AzÖnkormány zat s^játintézményeinek pénzügyi ellenőrzését a Képviselő-testület |ága el.Ezen
e|Ienőnő tevékenység a J egyző bevonásával történik.

@ 
^ 

I{épviselő-testület gazdá|kodásának belső ellenőtzésétőI jogszabályban meghatározott
képesítésű ellénőt útján gondoskodik.

XI. fefezet
Zátó rcndelkezések

36. S

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



-l

(2) Jelen tendelet batáiybalépésével egyidejűleg lrran\yát veszti Eg"r^g Község Önkotmányzata
Képviselő-testiiletének Egerág Község Önkor_mányzata Szetvezei és Működési SzabáIyzatatől
szőlő 3 / 207 6. QI.29 .) önkormányzati tendelete

(3) E tendelet tövid megielölése; ,,SZMSZ"

k(
P.áczJátos

polgármestet

A rcndelet kÍhitdetve:

Egetág, 2019 . . rrpygl1tb.e.r. '*f, .

,L-
,/ dr.

tf'ffi-\
$p,.H"q;



1. sz. Melléklet

AZ ÜGYRENDI BIZoTTSÁG FELADATAI

1.) Nyilvántatja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozztát.

2.) Kinasgálja a képviselői összeféthetetlenség megá|tapitása fuánti kezdemény ezést, á|Iástfoglal a

képviselők összeférhetetlenségi ügyeiben.

3) Képviselő-testii,leti megvitatásta és elfogadásta e|őkészíti a helyi kitiintetések adományozását.



1.sz' függelék

ÁZ ÖNKonuÁNyzar Árrar EnÁToTT TEVÉKENYSÉGEK KoRMÁNYzATI
FUNKCIÓK SZERINTI BEsoRorÁsÁnÓl

011130 Önkormányzatok és őnkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tgazgatásitevékenysége

01'3320 Köztemető-fenntattás és -működtetés

013350 Az önkormá nyzaúvagyonnal való gazdá)kodással kapcsolatos feladatok

04723l Rövid ióőtattamű közÍoglakoztatas

041232 Start-munka pfogÍam - Téli közfoglalkoztatás

0 47 233 Ho s s zabb időtartamú kőz Ío g|alkoztatás

0 41' 237 Köz foglalko ztatási min taprogtam

042130 NövénJtermesztés, áLlattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

0421 40 G énmegőtzés, fajtavédelem

O 421'80 Áilat-egészs égügy

045 1 50 Egyéb szátazÍö|dt szemé|yszállitás

0451' 60 Kózutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

o47 41'O Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyijtése, szállttasa,

átrakása

051030 Nem veszélyes (teleptilési) hulladékvegyes (ömlesztett) begyűitése, szát)ttása,átakása

064010 Közvtlág1tás

06ó01 0 Zöldtenilet-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

07 21' tt' Háziow osi alap e|látás

074031' Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

07 4032 Ifjúság-egészség.,g]n gondozás

0 8 1 0 7 1 Ü auai szálláshely - s zolgáltatá s és étkez tetés

082097 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális étékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőt művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságÍej|esztés

08ó090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

1'04037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

10 6020 Lakás fenntattás sal, lakhatás sal ös sz efuggő ellátások

1,07 O52 Házi segítségnyrrj tás



2.sz. fuggelék

AZ ÜGYRENDI BIZoTTSÁG TAGJAI

1. Békésiné dr. Papp lldikó

2. Fider László

3. DulánszkyJenő



KEaiselő neue

Kad Gábot alpolgfumes tet

BékésÍné dt. Papp IIdÍkó

képuiseIő

D ulán s zl<y tenő képui s eIő

Fidet LászIó képuiselő Polgármested Hivatal

tanácsterme

3.sz. fiiggelék

iffi)a#;;;';;iliil=ilnff
19 őn

Minden hónap második hétfő

19 őra

a rÉpvtsEt"ol FoGÁDÓÓnÁr IDEJE És Hnrye,

Fogadóónfiának bele Fogadóónsának id{e


