
Mátételke Község Onkormányzata Képviselő-testületének

13 12014. (XI.25.) önkormányzati rendelete

Mátételke Község Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáről

Mátételke Község Önkormányzatának Képviseló-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptöwény 32. cikk (l) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az ön korm ány zat j e|képei, ü nn epeio testvénárosi kapcsolatai

1.§

(1) Mátételke címere, zászlőja: álló csücskös-talpú pajzs kék mezeje a pajzsfőben vágott. A felső
mezőben lebegő ezüst felhőfoszlányokból vörös ruhás, arany glóriás kiterjesztett ezüst
számyű angyal látszik növekvően, jobbjában arany markolatú, ezüst pengéjű pallost tart a feje
folé, baljával zöld pajzsot tart maga elé, melyen ezüst kereszt rqzolődik ki. A vágás alatti
mező hasítással osztott, jobb oldalának zöld udvarán enyhén balra forduló magvető
parasztember áll fekete, lehajtott karimájú kalapban, ezüstös ingben, fekete nadrágban és
ezüst szíjú fekete bocskorban; nyakába akasztott barna kötényből, melyet bal kezével tart,
jobbjával arany gabonaszemet szór. A bal oldali mező ugyancsak zöld udvarán jobbra néző,
arannyal fegyverzett kétfarkú, ágaskodó vörös oroszlán lép jobbra, bal mancsán liliomos
csúcsú arany jogart tart, jobb hátsó lábával vörös turbános, aíanyos török harci sisakra lép. A
pajzs felső élén vörös bélésű, arany rostélyú, ezüst tornasisak fordul enyhén jobbra, rajta
ötágú arany leveles koronával. Foszlányokjobbról és balról vörös és arany.

(2) Az önkormányzat pecsétje: kör alakú, középen Magyarország címerével, ,,Mátételke Község
Önkormán y zata" körfe l irattal.

(3) Az önkormányzat jelképeinek használatát külön önkormányzati rendelet szabályozza"

2.§

(l) A polgármester gondoskodik arról, hogy a település polgárai a nemzeti és helyi ünnepeket méltó
módon megünnepelhessék. Ezen ünnepek a következók:

a) Nemzeti ünnep március l5,
b) Szent István ünnepe augusárrs 20.
c) Köztársaság napja október 23.

(2) Az ünnepek programját, levezetésének rendjét a polgármester által összehívott és vezetett előkészító
m unkac sopo rt határozza meg.

II. Fejezet

Az ön ko rm ány zat megnevezése, m ű ködési területe
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3.§

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

(2) Székhe lye: 6452Mátételke, Kossuth u. 2.

(3) Működési területe: Mátételke község közigazgatási területe.

(| Az önkormányzat hivatala: Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Mátételke Kirendeltsége.
(6452Máíételke, Kossuth u. 2. )

III. Fejezet

A képviselő-testület működése

4.§

(1) Mátételke Község Önkormányzata Képviseló- testülete (a továbbiakban képviselő-testület)
tagjainak száma a polgármestenel együtt: 5 fő"

(2) A képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart.

(3) A képviselő-testület évente legalább hat alkalommal tart ülést. Az ülést - eltéró rendelkezés
hiányában - minden hónap utolsó csütörtökjére, |4 őrára kell összehívni. A képviselő-testület - eltérő
dön tés h i ányában - tanác skoz ásait a kőzsé gháza tan ácskozóterm ében tartj a.

(4) A képviseló-testület - rendkívüli ok kivételével -július és augusztus hónapban nyári ülésszünetet
tafi.

1. Alakuló ülés

4.§

Az alakuló ülés napirendje a Magyarország helyi önkorm ányzatairől szóló 2011. évi CLXXXX.
törvényben (a továbbiakban: Mötv) meghatározott kötelező napirendi pontokon tűl az alábbi napirendi
pontokat tartalmazza:

a) aválasztási bizottság tájékoztatőja a válasáások eredményéról;
b) a polgármester programismertetője;
c) egyebek.

2. Rendkívüli ülés

5.§

(l) A képviselö-testület rendkívüli ülése különösen indokolt esetben a munkatervtől eltérő idópontra
telefonon és e-mailben is összehívható. Különösen indokolt a képviseló-testület összehívása, ha döntése
más idópontban nem pótolható.

(2) A polgármester az ügy sürgősségére tekintettel mielóbb, de legkésóbb az indítvány
elóterjesaésétől számított 15 napon belüli idópontra köteles a képviselő-testület ülését összehívni.

(3) Rendkívüli ülés esetén a polgármester határozza meg a kü|ön meghívottak körét.
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3. A képviselő-testületi ülés összehívása

7.§

A polgármester akadályoztaíása esetén a Képviselő-testület ülését - sorrendben - a következó
személyek jogosultak összehívni és az ülést levezetni:

a) az a|po|gármester,
b) ajogi és ügyrendi feladatokat ellátó bizottság elnöke,
c) a korelnök.

8.§

(1) A képviselő-testület ülésének összehívása papír alapú meghívó kiküldésével történik. A meghívót
a polgármester írja alá.

(2) A meghívó és mellékletei, valamint a bizottsági ülések határozatai - a képviselők és más
személyek, szervek részére, azok írásbeli nyilatkozata alapján - elektronikus úton is megküldhetők.

(3) A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét és idópontját,
b) a napirendi javaslatot,
c) az előterjesáések témafelelőseinek nevét,
d) meghatározott esetekben a napirend zárt ülés keretében történó tárgyalását.

(4) A munkaterv szerinti rendes ülésre szóló meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt az érdekeltek az
ülés előtt legalább öt nappal előbb megkapják.

(5) Az ülések időpontját, helyét és napirendjét a Bácsalmási Közös ÖnkormányzatiHivaíal Mátételki
Kirendeltsége hirdetótábláján közzé kell tenni.

9.§

(1) A képviseló-testület munkaterv szerinti nyilvános ülésére - mellékelve a napirend tervezetét -
állandó jelleggel meg kell hívni:

a) a képviselő-testület tagjait,
b) a jegyzőt
c) az aljegyzőt,
d) Bács-Kiskun Megyei 5, számű egyéni választókerület országgyűlési képviselőjét,
e) a Bácsalmási Járási Hivatal vezetőjét,
f) az előterjesztések témafelelóseit

(2) A képviselő-testület nyilvános ülésére eseti jelleggel kell meghívni azon személyeket, akik
jelenlétét a polgármester valamely napirend tárgyalásánál indokoltnak tartja,

10.§

(1) A meghívőhoz mellékelni kell az összes előterjesztést - a (3)-(a) bekezdésben foglalt kivétellel - a

9. § (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban megjelölt személyek részére,

(2) A meghívóhoz csak a tevékenységet érintó előterjesaést kell mellékelni a 9. § (2) bekezdésben
megj elölt személyek részére.

(3) Zárt ülési, illetve a képviselő-testületi ülésen ilyenné nyilvánítható előterjesaéseket teljes körűen
csak a zárt ülésen állandó jelleggel résá vevők számára kell megküldeni.

(4) A zárt ülésen eseti jelleggel résávevő (az érintett, a szakértő) személy részére csak az őt érintő
előterjesaést kel l megküldeni,



4. Munkaterv

11.§

A képviselő-testület működésének operatív alapja a gazdasági program és a munkaterv, A képviselő_
testület gazdasági programjáról a 66, § rendelkezik.

12.§

(1) A képviselő+estület éves munkatervének tervezetét a polgármester irányítása szerint a jegyző
állítja össze, és azt a polgármester terjesáijóváhagyás végett a képviselő-testület elé.

(2) A polgármester a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér:
a) a képviselő-testület tagjaitól,
b) a bizottságoktól,
c) a jegyzőtól, az aljegy zőtől

(3) A munkaterv elsó része tartalmazza:
a) az ülések tervezett idópontját, a hónap és nap megjelölésével,
b) az ülések várható napirendjét,
c) a napirendi pontok készítésében résztvevó szerveket, személyeket, megnevezve a napirendi pontok
elöterjesztőit,
d) meghatározza azokat a témákat, amelyek előkészítésénél közmeghallgatást tart,
e) meghatározza azokat atémákat, ame|yeket valamely bizottság véleményez,
f) az előterj esztés elkészítésének határidej ét,

(4) A munkaterv második része Mátételke község éves rendezvény-naptáráttartalmazza.

(5) A munkatervi javaslat testületi jóváhagyásra való előterjesztésekor tájékoztaíást kell adni a
munkaterv tervezetébe fel nem vettjavaslatokról is.

(6) A munkatervet atárgyévet megelőző év december hó végéig állapítja meg a képviseló-testület.

(7) A munkatervet meg kellküldeni, illetve meg kell jelentetni:
a) a képviselő-testület tagjainak,
b) a képviselö-testületi ülés állandó meghívottjainak,
c) a munkatervben érintett elöterjesZóknek,
d) a BácsalmásiJárási Hivatal vezetőjének,
e) el kell helyezni a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Mátételki Kirendeltsége

hirdetőtáb|áján,

5. Előterjesztés

13.§

(l) Előterjesztésnek minősül a jelen rendelet 14. §-ban megjelölt személyek és szervek által előzetesen
j avaso lt rendelet- és határozat -terv ezet, beszámol ó és táj ékoztató.

(2) 
^ 

testületi ülésre az elóterjesztést írásban, kivételesen szóban lehet benyújtani. A szóbeli
előterjesaéskor a határozati javaslatot írásban kell beterjeszteni, Halaszthataílan esetben a polgármester
engedélyezheti az írásba foglalt elóterjesaések és határozatijavaslatok ülésen való kiosáását.

(3) Kötelezó írásos előterjesztést készíteni az Mötv 42. §-ban meghatározott át nem ruházható
képviselő-testületi hatáskörök tárgyában, továbbá:

a) a munkaprogram, a költségvetés meghatározásáról, végrehajtásáról szóló
beszámoló ügyében,

b) önkormányzati vállalkozással kapcsolatos üg.vekben
c) a Polgári Törvénykönyvból eredőjogügyletekkel kapcsolatos ügyekben,
d) a hosszú távú fenntartási kötelezettséget igényló pályázatokesetében,
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e) önként vál]alt feladat ellátásáravonatkozó döntéseknél
0 minden olyan ügynél, amelyet a Képviselő-testület meghatároz.

(4) Az ülés menete közben az elfogadott napirendeken felül újabb napirendi pont nem terjeszthető elő.

14.§

A képvi selő-testület e lé előterj esztési j oggal rendel kezik:
a) a polgármester,
b) a jegyző,
c) az aljegyző,
d) a képvi selő-testül et bízottságai,
e) a települési képviselő,
h) a polgármester által felkért más személy.

15.§

(l) Az e|óterjesáések formai és tartalmi követelményei:
a) atárgy pontos meghatározása;
b) az elókészítésben közreműködő témafelelós neve és beosZása,
c) aíÁrgyalás módja,
d) a döntéshozatal módja,
e) a hozandó döntés indokainak felsorolása,
f) az előkészítésben résztvevők megnevezése, véleménye,
g) vonatkozó jogszabályok ismertetése,
h) döntési alternatívák teljes körű ismertetése,
i) egyértelműen megfogalmazoít határozati javaslat vagy javaslatok pontosan bemutatva annak

költségkihatásait, és forrását,
j) az előterjesáés esetleges kockázatai, kiküszöbölésének, mérséklésének módja,
k) szükség esetén a végrehajtásban közreműködő felelős/ök és végrehajtási határidő megjelölése.

(2) Az elóterjesáések eredeti péIdányát a testületi ülést megelőzően, a munkatervben meghatározoít
határidőig az előterjesztésért felelős köteles ajegyzőnek vagy az aljegyzőnek leadni. Ea követően csak a
polgármester külön engedélye alapján kerülhet be előterjesaés a testületi ülés anyagába.

16.§

(1) Tájékoaató, vagy tájékoztatásra irányuló előterjesáés esetén nem kell határozati javaslatot
készíteni.

(2) A munkatervben az előterjesáésre kötelezett az ülés előtt legalább 10 nappal előbb köteles
bejelenteni a jegyzőnek, ba az előterjesáést valamilyen okból nem tudta elkészíteni. A bejelentés
tárgyában a jegyző javaslatára a polgármester dönt egy másik ülés napirendjére történó felvételröl.

(3) A zárt ülésre tervezett előterjesztéseket mindig e|különítetten - az adatvédelmi szempontok
fi gyelembevételével - kell kezelni.

(4) A Képviselő-testület üléseinek előkészítésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat a
jegyző irányításával a Bácsalmási Közös ÖnkormányzatiHivatalMátételkiKirendeltsége látja el,

17.§

(1) Polgármester, alpolgármester, bizottság, képviselő, és a jegyző javasolhatják a képviselő_
testü|etnek valamely előterjesztés sürgős tárgyalását, mely az ülés meghívójában nem szerepel. A
sürgősségi javaslatot indokolással kel l előterjesáeni.

(2) Az indítványt a képviselő-testület ülését megelőző nap 16 őráigkell a polgármesterhez benyújtani,

(3) Sürgösségi javaslat kérdésében a képviselő-testület a napirend elfogadásakor egyszerű
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6. A képviselő-testület ülése

18.§

(1) A Képviselő-testületi ülés idöpontjáról, helyéről, napirendjéről a lakosságot a meghívónak a
h i vatal i h i rdetőtáblán való közzétételéve l táj ékoztatn i kel l.

(2) A képviselő-testület zárt ülést tart az Mötv 46, § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

7. A képviselő-testület tanácskozási rendje, szavazás

19.§

(l) A polgármester a képviselő-testületi ülés vezetése során
a) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint

történt,
b) megállapítja az ülés határozatképességét.

(2) A polgármester javaslatot tesz egy fő jegyzókönyv-hitelesító képviselő személyére, valamint
előterjeszti a napirendi tervezetet, amelyekről a képviseló-testület egyszerű többséggel, vita nélkül
határaz.

(3) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt:
a) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szólójelentés,
b) a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlása során hozott döntésekről szóló Beszámoló

elfogadásáról.

(4) A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt
i dőszakban v égzeít munkáról.

(5) Az átruházott hatáskörök további gyakorlóinak elóterjesáése alapján dönt a képviselő-testület az e
hatáskörökben hozott döntésekről szóló beszámo|ók elfogadásáról.

20"§

(1) A polgármester az egyes előterjesáések felett külön-külön vitát nyit, és javasolhatja napirendi
pontok összevont tárgyalását, Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagal, tanácskozási joggal
meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni.

(2) Az írásbeli előterjesáést az előterjesáő szóban, vagy írásban kiegészítheti, ha az előterjesaés
leadása és a képviselő-testtileti ülés közötti idószakban bekövetkezett változások miatt al,tatározat,vagy
rendelettervezet kiegészítésének van helye, ha a haíározat vagy rendelettervezet nem rendelkezett olyan
kérdésról, amelyről a rendelkezés jogszabály, önkormányzati döntés értelmében kötelező.

(3) Az írásbeli elóterjesaést az előterjesáő szóban, vagy írásban kijavíthatja, ha hibás névírás, szám,
vagy számítási hiba, vagy más hasonló elírás történt az előterjesztett határozatban, vagy
rendelenervezetben.

(4) Azönkormányzati törvényben biaosított jogkörében eljárva a jegyző köteles a képviseló-testületet
tájékoáatni amennyiben az előterjesztés nem a jelen rendeletben foglaltak szerint került elókészítésre,
illetőleg ha az előterjesztéssel kapcsolatban törvényességi észrevétele van.

2l. §

( 1 ) A képvi se lő-testület tanácskozási ren dj e :

a) a polgármester határozza meg abozzászőlások sorrendjét,
b) a vitában ahozzászőlás legfeljebb öt perc időtartamú lehet,
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c) ugyanazon napirendi pont keretében a képviselő legfeljebb kétszer szólhat; a második hozzászőlás

a két percet nem haladhada meg,
d) a b)-c) pontban foglalt szabályoktól a polgármester indokolt esetben eltérhet
e) az előkészítésben résztvevő bizottságok elnökei, az előterjesáő a határozathozaíal előtt bármikor

hozzászőlhatnak,
fl az előterjesáő a határozaíhozatal előtt a beérkezett módosító indítványokról véleményt mond,
g) a vita során a napirend előterjesztője válaszol ahozzászőlásokra.
h) a tárgyalt napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet,
i) azt a felszóla|ót, aki eltér a tárgytől, a polgármester felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra" Kétszeri

eredménytelen felszólítás után a felszólalótól megvonhatja a szót. Ha megvonták, ugyanazon az ülésen
ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.

j) lakossági érdeklődók részére a polgármester biaosithathozzászőlási lehetőséget.

(2) Ügyrendi kérdés:
a) napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, elnapolására vonatkoző javaslat,
b) j avas lat a hozzászőlők t istáj ának lezár ására,
c) a vita lezárására vonatkozó javaslat,
d) szavazás módjára vonatkozó javaslat,
e) napirend i pont bizotts ági tár gy alásra utalására vonatkozó j avasl at,

f) speciális ügyrendi kérdés, ha valaki szünetet kér.

(3) Az ügyrendi javaslatot csak a íárgyhoz kötött részletes - a jegyzőkönyvben rögzítendő -
indokolással lehet tenni, amelyról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

22.§

(1) A képviselő-testület ülésein a tanácskozási joggal meghívottak felszólalhatnak. A felszólalás
időtartamát a pol gármester korlátozhatj a.

(2) A hozzászólásokat követően a polgármester a vitát lezárja, összefoglalja a vita lényegét, kitér az
előterjesáéstól eltérő véleményekre, a határozati javaslatot érintő módosításra. Intézkedik a tanácskozás
során e lh an gzott e gyéb j avaslatok, é szrevétel ek me gv ál aszol ásáról.

(3) A vita lezárása után - legfeljebb öt percben - személyes megjegyzéssel élhet az a képviselő, aki a
neki szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászőlásával kapcsolatban
felmerült félreérléseket eloszlatni. A képviselő megjegyzésének általa kért részét szó szerint kell a
jegyzőkönyvben rögzíteni. A személyes megjegyzés |ehetőségével a napirend tárgyalásánál csak egy
alkalommal élhet.

23.§

(l) Az előterjesaést a napirend elóterjesaőj e a szavazást megelózően bármikor visszavonhatja.

(2) A polgármester vagy bármelyik képviselő javasolhatja az adott napirendi pont vitájánaklezárásáig
a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Erről a képviselő-testület vita néikül egyszerű szótöbbséggel
dönt.

(3) Azokat az előterjesztéseket, amelyek tárgyalásáí a képviseló-testület elnapolta, a következő ülés
napirendjének e|ejére kell fe|venni, kivéve, ha az elnapolásról hozott határozatában a képviselő-testület
másként döntött,,

(4) Szavazás előtt a polgármester, vagy bármelyik képviselő tárgyalási szünetet (maximum 30 perc)
javaso|hat, ajavaslatról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.

(5) A vita lezárását követően, a szavazás elrendelésétöl annak befejezéséig sem érdemi, sem ügyrendi
hozzászőlásnak nincs helye, kivéve a személyes érintettség bejelentését.

(6) A jegyzónek minden szavazás elótt szót kell adni, ha bármely javaslat törvényességét illetően
észrevételt kíván tenni"



8. Napirend elótti felszólalás

24.§

(1) Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen napirend előtt bármelyik képviselő egy alkalommal 3

perc idótartamban felszólalhat. Napirend elótt felszólalni közérdekű ügyben, a képviselő-testület
munkáját, vagy a képviselőket érintő általános jelentőségű kérdésekben |ehet, kivéve az olyan ügyeket,
amelyek az adott ülésen napirendként szerepelnek, illetóleg kérdésként, interpellációként, vagy
javaslatként terj esáhetők elő.

(2) A polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt szót ad a napirend elóttifelszólalásra jelentkező
képviselönek, feltéve, hogy a napirend előtti felszólalási szándékát a képviseló az legkésőbb az ülés
megkezdésekor a polgármesternek vagy a jegyzőnek - atárgy megjelölésével - jelzi.

(3) A napirend elótti felszólalásra maximum 3 perc idötanamban a polgármester, illetóleg az általa
kijelölt személy válaszoIhat.

(4) A napirend előtti felszólalás határozati javaslatot nem taúalmazhat, arról a képviselő-testület
határozatot netn hoz.

25.§

(l) A nyilvános üléseken megjelenő válasaópolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet,

(2) Rendzavarás esetén a polgármester rendre utasítja a rendzavarő magatartást tanúsító jelenlévőt.

(3) Ismételt rendzavarás esetén az érintettet a terem elhagyására szólída fel.

(4) A polgármester az ülésen megjelent állampolgároknak, napirenden szereplő ügyben, hozzászőlási
lehetőséget adhat, ha az állampolgár a felszólalás rövid tartalmának ismertetése mellett a polgármesternek
azülés megkezdéséig, vagy annak szünetében jeleáe.

9.Határozathozatal

, 26.§

Határozatképtelenség esetén a képviselö-testi-iletet ugyanazon napirend megtárgyalására a testületi ülés
időpontját követő 8 napon belül ismét össze kell hívni. A határozatképtelenség okából elmaradt
képviselő-testületi ülés 8 napon belül más napirenddel is összehívható.

27.§

(l) A képviselő-testület tagjai ,,igen"-nel vagy ,,nem"-mel szavazhatnak, vagy tartózkodnak a
szavazástől.

(2) A szavazás rendje:
a) a polgármester ismerteti az elöterjesztésben szereplő, és a vita során elhangzotthatározatijavaslatot;
b) először a módosító és kiegészítő indítványokrőlr, ezt követóen az eredetihatározati javaslatokról kell

dönteni;
c) szavazásnál szavazni először igent, majd nemet, végül a tartózkodást taríalmaző po|gármesteri

kérdésre adandóan kell;
d) a polgármester köteles a szavazás eredményét számszerűsítve közölni, valamint a hozott határozatot

szó szerint ismertetni.

28.§

(l ) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
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(2) A titkos szavazás szavaző|apon, szavxzőurna igénybevételével történik.

(3) A titkos szavazás lebonyolítása a jogi és ügyrendi feladatokat ellátó bizottság feladatkörébe
taftozik. A titkos szavazásről külön jegyzókönyv készül, melyben rögzítenikell:

a) aszavazás helyét, kezdetét, végét,
b) a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét,
c) a szavazás számszerű eredményét.

(4) A titkos szavazással hozott döntést nyilvános ülésen ismertetni kell.

29.§

(1) Név szerinti szavazásí kell tartani az Mötv.-ben meghatározott eseteken kívü|:
a) ha a polgármester vagy bizottság indítványozza;
b) jogszabályban előírt egyéb esetben.

(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselók nevét, a képviselök
felállva ,,igen" ,,ílem" vagy ,}artőzkodom" nyilatkozattal szavaznak, A jegyző a szavazatokat a névsoron
feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét a szavazőlappal együtt átadla a
polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki, és a szavazőlapot a jegyzókönyvhöz
kell csatolni.

30.§

A döntés meghozatalához minősített többség szükséges a jogszabályban meghatározotleseteken túl:
a) a forgalomképtelen vagyontárgy forgalomképessé minősítéséhez, önkormányzati vagyon

elidegenítéséhez, megterheléséhez és vállalkozásba való beviteléhez;
b) hitelfelvételról, kötvénykibocsátásról szóló döntéshez,
c) gazdasági társaság létrehozásáh oz, átszerv ezéséhez, megszüntetéséhez;
d) önkormányzati vagyon tulajdonjogának és vagyonkezelöi jogának ingyenes átruházásához, illetve

követelésről való lemondáshoz;

l0. A Képviselő-testület döntései

31.§

A rendeletek mellett a határozaíokat is külön-külön, a naptári év elejétől kezdődóen folyamatos
sorszámmal és évszámmal kell ellátni.

ll.Határozat

32.§

(l) A haíározat íartalmazza a haíározatot hozó szerv megnevezését, a határozat számát (arab
számmal), meghozatalának idejét (évét, valamint zárójelben a hónapját és napját), megjelölését és a
haíározat tárgyát, a haíározat szövegét, a végrehajtás határidejét, a végrehajtás felelősének nevét, a
végrehajtás operatív felelősének a nevét, pénzügyi kihatással járó döntés esetén a pénzügyi fedezet
megjelölését, valamint azon szervek, személyek megnevezését, akiknek ahatározatot meg kell küldeni.

(2) A határozat megjelölése:

.lév. (hő, nap) Mátételke k. öh.

Ahatározattárgya Határozat,,

(3) A határozatot a képviseló-testületi ülést követő 5 munkanapon belüI meg kell küldeni:
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a) polgármesternek;
b) jegyzőnek:
c) érintett osztályv ezetóknek,
d) a végrehajtás felelőseinek, beleértve a végrehajtás operatív felelősét is;
e) akire ahatározat feladatot, jogot vagy kötelezettséget állapít meg.

(4) A határozatokról a Bácsalmási Közös ÖnkormányzatiHivatal elektronikus időrendi nyilvántartást
veze|,

12. Önkorm ány zati rend etetalkotás

33.§

A képviselő-testület várható jogalkotási feladatait éves jogalkotási programban kell rögzíteni. A
program összeállításáért a jegyző felel. A program összeállításához kikéri a rendeletek gondozóinak
véleményét is. A programot a képviselő-testület az évi munkatervének elfogadásával egyidejűleg állapítja
meg,

34.§

Rendeletalkotást kezdeményezhet :

a) a polgármester,
b) a jegyző,
c) az alpolgármester, a települési képviselő, a bizottságok a po|gármester útján,
d) az aljegyző, a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Mátételki Kirendeltségének bármely

köaiszwiselője a jegyzö útján"

35.§

(l) Az önkormányzati rendelet szakmai előkészítése a jegyzőfeladata,
(2) A tervezeí előkészítéséhez a képviselő-testület, annak állandó bizottságai és a jegyző - szükség

esetén - külső szakértőket is felkérhetnek.

36.§

(1) A polgármester, illetve a jegyző tájékozíaíja a testületet az előkészítés során elöterjesztett azon
indítványokról, amelyek a tervezetben nem szerepelnek.

(2) A rendelet hiteles és végleges szövegét a jegyző szerkesái meg.

37.§

(1) A rendeletek kihirdetése a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Mátételki Kirendeltségének
tájékozraó áblájára történó kifiiggesáéssel valósul meg. A kihirdetési záradékon fel kell tüntetni a
kiíiiggesztés és a levétel napját.

38.§

(1) A rendeletek megjelölése a jogszabályszerkesáésről szőlő 6l12009. (XII. l4.) IRM rendelet szerint
töfténik. A hatályos önkormányzati rendeletekről nyilvántartást kell vezetni. A rendeletek
nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásáről a jeg5,ző gondoskodik, szükség esetén kezdeményezi a
módosítást vagy hatályon kívül helyezést.

(2) A rendeletekről vezetett nyilvántartásban minden rendeletnél fel kell tüntetni a rendelet
gondozásáért karbantartásáért felelős személy nevét.
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13. Kérdés, interpelláció

39.§

(1) Kérdés: önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési és döntési jellegű ügyben való
tájékozódás.

(2) Interpelláció: valamely önkormányzati döntés végrehajtása, vagy intézkedés elmulasáása
tár gy áb an tett számon kérés "

40.§

(1) A kérdést a napirend elött szóban lehet előterjesáeni" A kérdésre a megkérdezettnek lehetőség
szerint a képviselő-testület ülésén szóban kell válasa adnia" A válaszadás időtartama a két percet nem
haladhatja meg. Ha összetett kérdésfelvetésről van sző aválaszt 15 napon belül írásban kell megadni.

(2) Azinterpelláció t és azezzel kapcsolatos tényleírást legkésóbb az ülés előtt legalább három nappal
kell benyújtani a polgármesterhez. A polgármester az interpellációt haladéktalanul továbbítja a
cimzettnek.

(3) Az interpellációra az ülésen, vagy - legkésöbb 15 napon belül - írásban kell válasá adni. A válasz
elfogadásáról elóször az elóterjesáő nyilatkozik, majd a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű
többséggel dönt.

(4) Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, az interpelláció
tárgyában részletes vizsgálatot rendelhet el az illetékes bizottság bevonásával. A vizsgálatban az
interpelláló képviseló személyesen köteles résá venni. A vizsgálatotlezárő, az eredményről szóló jelentés
Képviselő-testület elé terjesaéséről az ilIetékes bizottság elnöke gondoskodik. A jelentés elfogadásáról a
Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.

IV. Fejezet

A tanácskozás rendjének fenntartása

41"§

(1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata.

(2) Az ülés hallgatósága a képviselő-testület ülésén véleményét semmilyen formában nem
nyilváníthatja ki. Kivételt jelent ez alől a 25. § (4) bekezdésében meghatározott eset.

(3) A polgármester
a) figyelmeáeti art ahozzászőlőt, aki eltért atárgytől, vagy ha a tanácskozáshoz nem illő, másokat

sértő a fogalmazása:
b) rendreutasítja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít;
c) rendreutasííja azt a felszólalót, aki a felszólalás során a képviseló-testület tekintélyét, vagy valamely

képviselőt sértő kifej ezést használ ;

d) figyelmeaeti azt az ülésen jelenlévőt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja;
e) ismételt rendzavarás esetén az ülésterem elhagyására kötelezi a nem képviselő rendzavarót.

(a) Ha a képviseló-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatasát
lehetetlenné teszi, a polgármester az ülést 60 percre felbeszakíthatja.

(5) A képviselő-testület ülésén a polgármester, abizoíísági ülésen az ülést levezetó elnök feladata a
titokvédelem biztosítása.

(6) A polgármester rendfenntartás érdekében tett intézkedései mindenkire nézve köte|ezőek.
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V. Fejezet

A képviselő testület ülésének jegyzőkönyve

42.§

(1) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve a jegyzőkőnyvvezető jegyzeíei alapján kerül
rögzítésre" A képviselő-testület üléséről technikaijelleggel hangfelvétel készülhet"

(2) Az Mötv. 52. § (l) bekezdésében foglalt tartalmi elemeken felül ajegyzókönyvben rögzíteni kell:
a) az ülés megnyitásának és berekesáésének idöpontját;
b) az ülésről távol maradó képviselők nevét;
c) a határ ozathozatal m ódj át;

d) az elhangzott bejelentéseket, kérdéseket és interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos
válaszokat;

e) a képviselő kérésére írásos különvéleményét, yagy az általa elmondottak szó szerinti rögzítését;
f) szükség esetén a polgármester intézkedéseit;
g) az ülés folyamatában történt fontosabb eseményeket;
h) a képviselő-testület pecsétlerryo matát.
i) a jegyzőkönyv hitelesítők nevét és aláírását.

(3) A jegyzőkönyvhöz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
a) a meghívót;
b) az írásos előterjesztéseket, rendelet- és határozatlervezeteket, a képviselöi önálló indítványokat,

interpellációkat, nem önálló indítványokat és az önkormányzati rendelet kihirdetett szövegét; bizottsági
határ ozati j ava s l ato k at.

c) a jelenléti ívet;
d) a titkos szav azási jegyzőkönyv e gy példányát;
e) az írásban benyújtott hozzászőlást;
f) a jegyzői észrevételt;
g) a név szerinti szavazáskor készült névsort.

(4) A választópolgárok a Bácsalmási Közös Önkormány zaíi Hivatal Mátételki Kirendeltségén
megtekinthetik a képviseló-testü|et elóterjesztéseit és nyílt üléseinek jegyzókonyveit, erról a lakosságót a
Bácsalmási Közös ÖnkormányzatiHivatal Mátételki Kirendeltségének hirdetőtáblájántájékoztatni kel|.

YI. Fejezet

Közmeghallgatás

43"§

(1) A Képviselö-testület évente legalább egy alkalommal, elóre meghirdetett, az Mötv szerinti
közmeghallgatás keretében lehetővé teszi válasáópolgárok, helyben érdekelt közösségek, társadalmi
szervezetek képviselői részére, hogy közvetlenül terjesszék eló közérdekű kérdéseiket,
kezdeményezéseiket, tegyék meg javaslataikat.

(2) A közrneghallgatás időpontjáróI, helyéről, és napirendjéról a lakosságot legalább 15 nappal annak
időpontja elótt a Bácsalmási Közös ÖnkormányzatiHivatal Mátételki Kirendeltségének hirdetótábláján és
a helyi hirdetö helyeken tájékoztatni kell.

(3) A közmeghal|gatás tárgyában a 9. § (1) bekezdésében meghatározott személyek, szervezetek
részére meghívót kell kiküldeni.

(4) A közmeghallgatás napirendjének elóterjesú.ője a polgármester, kivételesen a Képviselő-testület
által felkért személy lehet" A közmeghallgatáson tájékoáatást kell adni az elmúlt egyéves idószakban
hozott legfontosabb döntésekről, illetve az önkormányzat jelentósebb időszerű célkitűzéseiról"
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(5) A közmeghal|gatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

VII. Fejezet

A települési képviselő

44.§

A települési képviselók jogállását az Mötv szabályozza.

A képviselő kötelezettsége

45.§

a) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választópolgárok
bizalmára. A képviselő-testületi tagság kotelezi a viselőjét, hogy ne csak a közéletben, de a

m agáné l etében i s mé ltó l egyen me gb ízatásához;
b) bejelenteni, ha a képviselő-testü|eti vagy bizottsági ülésen való részvételben akadályoáatva van;
c) felkérés alapján részt venni a képviselő-testületi ülések előkészítésében, különbözővizsgálatokban,
d) az igényeknek megfelelően fogadóórákat tartani a válasáópolgárok részére.

VIII. Fejezet

A vagyonnyilatkozat

46.§

(1) A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályokat az Mötv. tartalmazza.

(2) A vagyonnyilatkozatot a Jogi és Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi,

(3) A vagyonnyilatkozatot a bizottság elnöke veszi át, és igazotást. állít ki annak átvételéről. A
képviselői vagyonnyilatkozat átvétele névvel ellátott, nyitott borítékban, a hozzátartozői
vagyonnyilatkozat átvétele néwel e|látott, az átvételkor lepecsételt borítékban történik.

(4) A képviselói és hozzátaríozői vagyonnyilatkozatot az egyéb iratoktól elkülönítetten kell kezelni,
azokat a jegyző által kijelölt, biaonsági zárra1 ellátott helyiségben, páncélszekrényben kell tároln i.

(5) A képviselői vagyonnyilatkozat írásbeli kérelemre, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökével történó
előzetes egyeztetés alapján a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Mátételki Kirendeltségén, a
jegyző irodájában tekinthető meg.

(6) A bizottság felel azérí, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adaVédelmi szabályoknak megfelelően
őrizzék, kezeljék, és hogy azazokban foglaltakat - a nyilvános vagyonnyilatkozat kivételével - más ne

ismerhesse meg.

14. Vagyonnyilatkozatok ellenőrzésének eljárási szabályai

47.§

(1) Az eIlenórzési eljárás lefolyatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás
esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat
kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a

kezdeményezó tizenöt napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés
nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.

(2) Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van
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helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényáttást (adatot) tartalmaz, Az ellenőrzési eljárásra
irányuló új tényállás nélkül ismételt kezdeményezést abizoltság az eljárás lefolytatása néIkül elutasítja.

IX. Fejezet

A képviselő testület bizottságai

48.§

(l) A képviselő-testület állandó bizottságot hoz létre, és ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2) A bizottság elnökét, valamint képviselő és nem képviselő tagjait a polgármester javaslatára -
minősített többséggel - a képviseló-testület válasája meg.

49.§

(l) Az áIlandó bizottság feladata, hogy folyamatosan segítse a képviseló-testület tevékenységét,
munkájának eredményességét azzal, hogy szakmai szempontok alapján tesz javaslatot a képviselő-
testületi döntésre.

(2) A képviselő-testület állandó bizottsága elIát minden olyan feladatot és hatáskört, amelyet törvény,
képvise lő-testületi döntés a bizottság számár a meghatároz

Az állandó bizottság:
a) Dönten ek a képv i se l ö-testü l et által átruházott h atáskörben ;

b) Javaslatot tesznek:
ba) a képv i selő-te stü l et m un katervének összeál l ításához,
bb) az önkormányzati intézmények |étesítésével, átszewezésével, megszüntetésével

kapcsolatos döntésekre,
bc) a képviselő-testület hatáskörébe és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben,
bd) kitüntető díjak adományozására.

c) Előkészítik a szakterületüket érintő önkormányzati koncepciókat, programokat
d) Véleményezik:

d a) a fe l adatkörükbe tartoző el őterj esaéseket,
db) a szakterületükhöz tartoző intézmények vezetői álláshelyének betöltésére beérkezett

pályázatokat,
e) ellenőrzik a képviselő-testület és a bizottsági döntések végrehajtását,
f) közreműködnek a képvise|ó-testület által elrendelt, az intézményeket érintő szakmai és pénzügyi

vizsgálatokban.

(4) A bizottságok a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Mátételki Kirendeltsége munkájának
ellerrórzése során intézkedést nem tehetnek, közvetlen utasítást a Hivatal részére nem adhatnak, vagy
egyéb módon nem vonhatják el a polgármesternek a Hivatal irányítására vonatkozó jogkörét. Ha a
bizottság a Hivatal tevékenységében a testület álláspontjától, céljaitól való eltérést állapít meg, vagy a
szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.

(5) Halaszthatatlan döntést igénylö esetben az 49. § (2) bekezdés szerinti átruházott hatáskörökben
kivételesen a képviselő-testület is dönthet a nem kifejezetten az átruházott hatáskörben történő
döntéshozatalra összehívott rendkívüli képviselö testületi ülésen.

50.§

( l ) A bizottságok működésére, összehívására, meghívójára, iiléseinek nyilvánosságára,
határozatképességére, a tanácskozás rendjére, a személyes érintettségre, a döntéseik meghozatalára,
határozataik jelölésére, üléseik jegyzőkönyvére a képviseló-testület működésénél rögzített szabályokat
kell alkalmazni, kivéve, ha e rendelet másként nem rendelkezik.

(2) A bizottság üléseit az elnök - az ülést megelőzóen legalább három nappal -írásban hívja össze. A



bizottság meghatározhatja azokat a napokat, amelyeken a rendes üléseit tartja.

(3) Halasáást nem tűrő, indokolt esetben a bizottsági ülés rövid úton
összehívható.
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telefonon, e-mail ú§án is

5l.§

Az előterjesáés készítője kötelezően résá vesz a bizoftság ülésén. A bizottságok működésének
üg}viteli feladatait a képviselő-testület hivatala láda el.

52.§

(1) A képviselö-testület a következő állandó bizottságokat hozzalétre:

Jogi és Ügyrendi Bizottság; létszáma: 3 fő,

(2) A bizottságok feladatköréí az e rendelet 2" számú melléklete tartalmazza.

53.§

(1) A képviselő-testület meghatározott feladat ellátására, javaslat kidolgozására, bármelyik képviseló
kezdeménye zésére idei glenes bizottságot válasáhat,

(2) Az ideiglenes bizottság elnökét, feladatát, elnevezését, tagjainak számáí a képviseló-testület a
bizottság létrehozásak or határ ozza me g.

(3) Azideiglenes bizottság összetételére, működésé re az állandőbizottságokra megállapított szabályok
vonatkoznak.

X. tr'ejezet

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az aljegyző

t5. A polgármester

54.§

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

{2) Apo|gármesterjogállását, tiszteletdíját, költségtérítését az Mötv szabályozza.

(3) A polgármesterrelkapcsolatos munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja"

( 1) A polgármester feladatai u, rrnotu.-U"" ."*i];]"zott feladatkörökön túl:
a) a város fejlődésének elősegítése,
b) a helyi közszolgáltatások fej|esztésének elősegítése,
c) a város vagyonával rendeltetésszerű gazdálkodás és a városgazdálkodás,
d) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülésének biztosítása,
e) a képviselö-testület működésének megszervezése, döntések előkészítése, végrehajtásuk

megszervezése,
f) a lakosság önszerveződő közösségeinek a támogatása, együttműködések kialakítása,
g) a nyilvánosság megteremtése, helyi forumok szervezése,
h) nyilatkozatot ad, gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények céljait és

munkáját hitelesen bemutató, a város érdekének megfelelő propaganda-tevékenység kialakításáról"
i) gondoskodik az önkormányzat és szervei hatékony müködéséről, segíti a képviselők munkáját,
j) ellátja a bizottságok összehango|t működésével kapcsolatos koordinációs feladatokat,
k) szervezi a külfoldi önkormányzatokkal való együttműködést, a nemzetközi önkormányzati
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szervekhez való csatlakozást,

l) irányítja a települési önkormányzatokkal való kapcsolattartást és együttműködés szervezését.

(2) 
^ 

polgármester minden héten szerdán 15-16 óráig fogadó órát tart a Bácsalmási Közös
Önkormányzati Hivatal Mátételki Kirendeltségén.

16. Az alpolgármester

56.§

(l) A képvise|ő-testület egy fő alpolgármestert válasá.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.

(3) Az alpolgármester feladatait a potgárme ster határozza meg.

17. A jegyző

57.§

(l) A jegyzőre vonatkozó képesítési előírásokról és foglalkoáatási jogviszonyának alapvető
szabályairól az Mötv és a közszolgálati tisztviselókról szőlő 2011. évi CXCIX, törvény rendelkezik,

(2) A jegyző minden héten hétfon 15-17 őráig fogadóórát tart a Bácsalmási Közös Önkormányzati
Hivatal hivatalos helyiségében.

(3) A jegyzói és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére -
legfeljebb hat hónap időtartamra * a Szociális és hatósági osztályvezető gondoskodik a feladat ellátásáról.

18. Az aljegyző

58.§

Az aljegyző koordinálja a a Bácsalmási Kozös Önkormányzati Hivatal Bácsszőlősi, Csikériai és
Mátételki Kirendeltségeinek munkáját, ellátja a jegyző helyettesítésével kapcsolatos feladatokat,
továbbá mindazon feladatot, melyek ellátásával a jegyző megbízza.

(2) A jegyző minden héten kedden 8-16 óráig ügyfélfogadást tart a Bácsalmási Közös Önkormányzati
Hivatal Mátételki Kirendeltsége hivatalos helyiségében.

XI. Fejezet

A Közös öNxonryrÁNyzarr HIvATAL

59.§

(l) Bácsalmás, Bácsszólós, Csikéria és Mátételke települések önkormányzatai működésükkel
valamint az államigazgatási iigyek döntésre való elókészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására közös önkormányzati hivatalt tartanak fenn BácsalmásiKözös Önkormányzati Hivatalnéven.

(2) Működésére az Möw.-n kívül a közös önkormányzati hivatal szervezeti és mírködési
szabályzatában foglaltakat kell figyelembe venni. Részletes feladatokat és hatásköröket a közös
önkormányzati hivatali megállapodás valamint a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési
szab ály zata tartal m azza.

(3) A közös önkormányzati hivatal tevékenységével kapcsolatos kérdésekben a képviselő-testületek
együttes ii lésiikön határoznak.
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(4) Az együttes ülést Bácsalmás város polgármestere az ülés összehívásának szabályai szerint hívja

össze. Az együttes ülések eltérő rendelkezés hiányában Bácsalmás város önkormányzata
tanácskozótermében tartandók. A képviselő-testülét üléseire vonatkozó szabályok alkalmazandók az
együttes ülések működésére.

XII. fejezet

Az önko rm ány zat társulásai

60.§

(l) Az önkormányzat, feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása
érdekében társulásokban vesz részt.

(2) A társulások jogállását az Mötv tartalmazza.

XIII" Fejezet

Az önkorm ány zat gazrlasági alapj ai

t9. Lz önkormányzat vagyona

61.§

(1) Az önkormányzat a vagyonával, a vagyonnal való rendelkezéssel kapcsolatos előírásokat külön
rendeletben állapítja meg.

(2) Az önkormányzati tulajdonú társaságok mérlegét a képviselő-testület fogadja el. Az önkormányzati
tulajdonú társaságok évente legalább kétszer adnak beszámolót a társaság működéséről, melyet a
képviselö-testület hagy jóvá" A Képvise|ó-testület amennyiben a működési területén lévő vállalkozásban
résá kíván venni, a döntést megelőzően köteles szakértői/könywizsgálói véleményt beszerezni, illetve
közgazdasági. pénzügyi elemzést végeaetni.

20. Az önkormányzat költségvetése

62.§

(1) A költségvetési koncepció fóbb elemejt az államhánartásről szóló 20ll. évi CXCV. törvény
állapítja meg.

(2) A költségvetési koncepciót valamennyi bizottság megtárgyalja és véleményezi,

(3) A képviselő-testület a koncepciót megtárgyalja, és határozatathoz a költségvetés készítésének
további irányairól, feltételeiről.

63.§

(l) A költségvetési rendelet elfogadása több fordulóban történhet.

(2) A képvise|ő-testület az első forduló során dönthet a rendelettewezet lakossági fórum elé
terjesztéséről.

(3) A jegyzö a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteíi, írásban
rögzíti a fóbb észrevételeket, megállapodásokat. A polgármester a rendelettervezetet az önkormányzati
bizottságok részére megtárgyalásra úgy adja áú., hogy azok megelőzzék a pénzügyi feladatokat ellátó
bizottság véleményezési eljárását.
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2 1. Az ö n ko rm ány zati gazd álkod ás fő b b szabályai

64: §

(l) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak adminisztráciőját a Bácsalmási Közös Önkormányzati
Hivatal Mátételki Kirendeltsége látja el.

(2) A Bácsalmási Közös Önkormány zati Hivatal Mátételki Kirendeltsége, a kisebb összegű
készpénz-kifizetéseiket a házipénztárban kezelt ellátmányból - a bézipénztána vonatkozó
szabályok szerint - teljesítik.

65.§

( l ) A jóváhagyott költségvetésben nem terveze tí pályázati,vagy önkorm ányzatifonásból megvalósuló
beruházásokra, működési kiadásokra kötelezettséget vállalni - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a
fonás megjelölésével kizárőlag a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, a tartalék
feletti rendelkezési j ogát m inden esetben fenntartj a magának.

22. A képviseló-testület gazdasági programja

66.§

(l) A képviseló-testület megbízatásának időtartamára határozzameg gazdasági programját.

{2) A gazdasági program előkészítéséhez a polgármester kikéri a képviselők, a bizottságok tagjai, a
jegy ző véleményét, j avaslatait.

23.,d pénzügyi ellenőrzés

67.§

Az önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzéséről a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
külső szerv útján gondoskodik.

XIV. Fejezet

zárő renelelkezések

68.§

Az SZMSZ r észét képező mel l ékl etek:
a) 1, melléklet a Települési képviselők, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak

névsora és lakcíme
b) 2. melléklet a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok feladatairól
c) 3. melléklet Mátételke Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók

szerinti besorolása
d) 4. melléklpt a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás

69.§

(1) F,z a rendelet a kihirdetését követó napon lép hatályba.

(2) Hatályát vesztl
a) Mátételke Község Képviselö-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

912011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet,
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b) Mátételke Község Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

9120\|. (IV,28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló |2l201l. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet.
c) Mátételke Község Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

91201,1. (lV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 412013. (II. l6.) önkormányzati rendelet
d) Mátételke Község Képviseló-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzaíáról szóló

9l20l1. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1112013" (IX. 17.) önkormányzati rendelet
e) Mátételke Község Képviselö-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

912011. (IV" 28") önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1412013, (XI. 2l.) önkormányzati rendelet
f) Mátételke Község Képviseló-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

912011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló l0l20|4. (VI. 26.) önkormányzati rendelet

vU*, Lll"ö--,
Nagy Noémi
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került.

Mátételke, 2014. november 25.

patocskai lbol
jegyző
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J. melléklet a l3/20I4, (XI.25.| önkormányzati rendelgthez

-'.
A Képvisető-testület megválasztott tagiainak neve és lakcíme: 

'

Nagy Noémi polgármester Mátételke, Jókai u. 26.

Wágnemé Piukovics Erika alpolgármester Mátételke, DőzsaGy. u. 23.

dr. Bednár Károly András képviselő Mátételke, Vörösmarty u.23.

Piukovics Mihályné képviselő Mátételke, Táncsics u. 18.

Pozsgainé Elek Erika képviselő' Mátételke, Dózsa Gy. u. 2l.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság tagiainak neye és lakcíme:

Piukovics Mihályné képviselő Mátételke, Táncsics u. 18.

dr. Bednár Karoly András képviselő Mátételke, Vörösmarty u.23.

Pozsgainé Elek Erika képviselő Mátételke, DőzsaGy. u. 21.
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2. melléklet a 13/2014. (XL25.1 önkormányzati rendelethez

Mátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott
állandó bizottság feladatairól

JOGI ÉS ÜCYnENDI BIZOTTSÁG

a) véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzatot,, vizsgálja hatályosságát, szükség
esetén javaslatot tesz annak módosítására,

b) jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivata|
tevékenységének figyelemmel kísérése, ellenőrzése,

c) ellátja a Képviselő-testület hatáskörébe tartoző titkos szavazások lebonyolításával
kapcsolatos feladatokat, továbbá a Képviselő-testület hatáskörébe lartoző választások
előkószítésével kapcsolatos jelölő bizottsági feladatokat,

d) ellátja a helyi népszavazással és népi kezdeményezésekkel kapcsolatos testületi
előterj esztések előkészítésével kapcsolato s feladatokat,

e) közreműködik az ügyrendek, belső szabályzatok, az űgyfélfogadási rend szabályozásanak
előkészítésében,

f; véleményezi a polgármesteri tisztségi el]átásával kapcsolatos kérdéseket és előkészíti az
ezekkel kapcsolatos testületi előterjesztéseket, gyakorolja az egyéb munkáltató jogokat a
polgármestert illetően, polgármester, illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítására vonatkozőan előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek,

g) javaslatot készít kitüntetések díjak adományozására,
h) ellátja a polgármester, a képviselők, lI1.|,nzzátartozőik vagyonnyilatkozataik kezelésével,

a velük kapcsolatos eljárások előkészítésével, őrzésével, lebonyolításával és a nyilvántartások
felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

i) döntésre előkészíti az összeférhetetlenség miatt keletkezett ügyeket,
j ) dönt a j egyzőkönyv kiigazításáról,

Települési értéktánal kapcsolatos feladatok

a) szakértők bevonásával végzi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását,
létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tarta|maző gyűjtemény.t és megküldi
azt a megyei értéktárba,

b) települési Értéktár Bizottság települési vagy tájegységi értéktárba felvett nemzeti érték
adatait az éítéktárba történő felvételt követő 8 napon belül megküldi a Megyei Értektar
Bizottságnak,

c) a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására
javaslatot tehet,
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3. melléklet a lS/ZOtl. (xlzs.t önkormánvzati rendelethez

A Mátételke Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:

0l 1 130 Önkormányzatok és önkormányzatibivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

0Il220 Adó -, vám- és jövedék igazolás
013320 Köztemető - fenntartás és működtetés
0 1 3 3 5 0 Önkormán yzati v agy onnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

, 064010 Közvilágítás
066010 Zöldterületkezelés
066020 Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások
082044 Könyvtári szolgáltatások
091120 Sajátos neveli igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai

feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Család segítés
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
091110 Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetése
04123I Rövid időtartalmú közfoglalkoúatás
041232 Start- munka program * Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalk oztatási mintaprogram
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



MEGÁLLAPODÁS

Közos Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról
(egységes szerkezetben)

Eácsalnrás V§ro* Örrkormányzatának Kópviselő-testülete (Bácsalmás, Gróf TelekiJ u. 4-B,
i;lip,u, i*til ; 1-1 *m*tit E]a j izs J:ir:ig iat nt e *.l r rj
B:rcsseólös kőrsóg Ónhorltrárryzat*nak Kópviselő-testütete (Bácsszóiős, Kossuth u. 16.
t*.*n,; is *il : §;áll,v &§ Fl cí;*rl í.J *l l e* p c !1;árriie si*l ),
üsikéria kSzség Ónkormnnyzat.inak K*pviso!ö-testülete (Csikéria, Kossuth u. 113.
ir* pt!srir : i,lú *;v*tsi.l.nr! B;",!lilii y Erik a pnig ái,rn*si*r j,

FJt;rtÉtclkc knzsóg Önkorrtiánytiltának l(*pviselő-testülete (Mátételke, Kossuth u. 2.
t.*,;v i 

p *il, LiÉ rlyi J*,z;el t-,*| lir: iÉil r rn Brtcr
ii,l;l,.lylrtii§z5;; i.*íi,,i ölti;.orl:;t*,,;Zslo,rni s;rll,-l tL}i i. ü,,;i {jl,,qXXiX tv ü4-ti§ }-liii^x v;;ir:,

1?',..iil:a,li,:], :r i:,r;hr_;rl;Ít:-:y;ai;i. lni,ii:ridr5*,,;t,l. ,,.,;l:.tt"ilii:i a 1ir:lp*rii,*si*l ,/;}iJy ;i .;,:gi':n í*},.,d,,,,t .r5

iiaii:r.iil*r.re tnr,tc,;ó {l,{_ly§k iió$tc§ir: tititi *ii;}:*szit*sével És v*grr,lrrrjtásáviil kílpc$sia:i:§
í+!*rdni*i.l eiiritiis;itli. t,;,"rlibbi a; ürtk*rrnairtyz;ltu'r; rl§!}llíls ii,ó:i:,iil is ,;i; ;llli*n,ii t;zgrr*h}{9i
{i:iierrü xgl,iittrrrilxocj*s ii::;*!reng";|ll,ra[:arl uain k§:ru:*,rr_ikúcl,itlrl ?813. nráreitrs 'l. rtapiírval
h*tárora tla n időrg itözös r:nk,.:ir rtárryzeii hiviitall ilc; l "-irl;

í i. X őzős Ó n h o nn i n yza tj lLljva íat €/n eyu,zui§ c.,

B á r:sa/ttt ási l{örö s Ö nk o r n án yla fi lliv,: (r:l
A krr:lös önírorlttánylalí hjvata/ széltlle/yo, tiol3,J i:J"lr:rir}lnis. §túf í*l*kl .J r,r. o1"-S.

At ig;rzgatási nrunka {olyam;rlos ellátásához §Zi,liis*ün,§ s;,_ert,tt,iyi ,:,s t;rr,;,li .tii,,+,l,:l*k, B llt}rn

lrivgtali szökhely települósekc,] áz {igyfátíogatlás biztositására a l:i.}:ó ijrrk*intj*y-r.itir
l:;1viti;rl áltr_:l leili:,lüzl:it átlandó kirl:neleltsógek múkor-lrtek Bálgsliiiüs, CEtk*:l,t,*, lu?iit*trriiit
i*i*nilió,sxk*n
A Kirendeltségek nevel cime:
Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Bácsszólósi Kirendeltsége, Bácsszölós, Kossuth utca
lo
$ai:si]]irtE*i }r.ür_ó* Önkormilny;*ati llivat".li Csikerrai K,ii*l]{iÉii§§§t, Csjkória, !{assLlth rjii;i 1 1"j

Lili:niilnróei Kilr.:s *nklrlirtilttyz;rti i-iivaiai i,;lni*t,,llkr Hir*lr*l*itt*g*, iv1ilúlelir*. K**sl";tit t;tfln 7

2.| Közös Önkormányzati Hivatal létszáma összesen: 39 fő köztisztviselő, 3 fő
munkatörvénykönyves alkalmazott. Közös önkormányzati hivatal íelépítése:
Jegyzö: 1 fó
Aíjegyzö'1 fö
Köztisztviselő, 37 fő.
Gondnokság: 3 fó
Frl{épil d s, /óiseámnlegosrlá s.

f ;}1:"." dt 1; oi,"1" .si§lilü:ii;lgrise§;{ §,$.5!'1?!,,á*ii!Íl1§.
.!<l,;;1.i;;5; 1 gli

Aljegyzó : 1 íó
K.öztisztviseiő: 28 fő íőállású
Gordnokság: 3 fó

_§:* ;:v,j,j,,ultírli rl rr{,tqgiit*Clüil,ijt'iiillgJ,3_
i'"rJl jis; iv js§lu. f í* irj;:iij* s,r.l

,.,uír,ilúítlg${ígj,ry"gtiíí,r;l§S:!:Éiu§rli:,
K+ltilliv;s*in. "| fi íöállúsil
|y5i_t! *l.iiii {il.13iíJrll.L8"iití_íl;i$3i,u§!lí,,lí}ii ;:it
i.,*ztitar.,;ss!; 3 íű i*,il;jl;i,:],

3.) A közös önkormányzati hivatalt a székhely önkorrnányzat képviselő-testDlete, annak
mindenkori polgármeste;,e irányttja,

4.) A közös önkormányzati hivatal vezetője a iegyzö.
a) Megelakuláskor: Az |lötv. 146/C § (2) bekezcésében foglaltak alapján:
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A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormáhyzatok polgármesterei a 83 § b) pontjának
megfeleló alkalmazásával megállapodnak abban, hogy a megszűnó körjegyzóség körjegyzöjét,
polgármesteri hivataljegyzójét, aljegyzójét - annak egyetértésével - a közös önkormányzati
hivataljegyzőjeként, aljegyzőjeként foglalkoztatják. Ebben az esetben nem szükséges
pályázatot kiírni, és a jegyzö, aljegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minósül.

b) J egyzői, aljegyző jogviszony megszűnése, betőltetlen sége esetén:
A jegyzói, aljegyzői álláshelyet nyilvános pályázaI útján kell betölteni. A pályázati eljárás
elókészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely önkormányzat
polgármestere látja el.
A jegyzót a székhely önkormányzat polgármestere a közös hivatali létrehozó települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos többségi döntésével nevezi ki, mentifel.

A székhely önkormányzat polgármestere az aljegyzőt a jegyzó javaslatára nevezi ki, A
kinevezés határozatlan időre szól.
A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztvisetői
és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az
a lj egyző teki ntetében.
A jeg yzót az a\egyzö helyettes íti, ellátj a a jegy ző á ltal meg határozott feladatokat.
A jegyzó, aljegyzó és a hivatal székhelytelepülése valamint a kirendeltségek ügyfélfogadása
napjait a közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatalarl,almaua.

A jegyző vagy az aljegyző vagy a jegyző által megbízott köteles a képviselö{estületek tllésén
részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni, A jegyző évente beszámol a képviseló_
testületeknek a közös hivatal működéséről.

5.) A közös önkormányzati hivatal foly,arn"ro* működtetéséhez - személyi, illetve dologi,
fenntartási költségeihez - a négy település a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a
te lepü léseken té nylegesen felmerü lő költségek szerint iár ul hozá.
A közös önkormányzati hivatalnak a mindenkori állami költségvetésról szóló törvényben
szerepló támogatásának elosztására az alábbiakban állapodnak meg:

- a teljes finanszírozásból levonásra kerül a jegyző, aljegyző bére, járulékai, dologi kiadásai,
mely nagyságáról a közös önkormányzati hívatal költségvetése készítésekor egyeztlek meg
a települések

- Bácsalmást illeti meg a költségvetési törvérly ,2. melléklete szerinti - járási székhely
önkormányzat esetében elismert hivatali létszám 2 főjére vonatkozó mindenkori támogatási
ősszeg

- A fennmaradó támogatás összege lakosságarányosan kerül elosztásra. Amennyiben a
felosztás szerinti összeg nem elegendő a székhely település vagy a kirendeltségek
valamelyikének fenntaftására, a hiányzó összeggel az érintett település hozzájárul a közös
h iv atal fen nta rtásához.

A hozzájárulás 1l12-ed részét az önkormányzatok minden hónap 30. napjáig a közös;
önkormányzati hivatal számlájára utalják. A működtetéshez vállalt pénzügyi hozzájárulás neiTl
teljesítésének esetére, az önkormányzatok a pénzforgalmi szolgáltatójuknak azonnali
beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozz$áruló, felhatalmazó nyilatkozatot adnak.
A kózös önkormányzati hivatal könyvelését a székhelytelepúlés végzi.

6.) A jelenlegi hivatalok technikai és egyéb eszközei, berendezési tárgyai leltár szerint -
településenként - kerülnek a közös hivatal használatába.
A felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetéséból beszerzett
eszközök közös vagyont képeznek, arra a Ptk. Közós tulajdonra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni. A közös önkormányzati hivatal megszűnésekor vagy szétválásakor beszerzós helye
szerint kerülnek a közös hivatalt létrehozó önkormányzatok tulajdonába"

,'.) A közös önkormányzati hivatal költségvetését, zárszámadását a közös önkormányzati
hivatalt létrehozó önkormányzatok képviseló{estületei együttes. ülésen hagyják jóvá. A közös
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önkormányzati hivatal gazdálkodásáról az Árrt. rendelkezései szerinti beszámolókat kell
készíteni.

B.) A közös önkormányzati hivatalfelarJata:
a.)a helyi önkormányzaiok működése, az önkormányzati ügyek és az államigazgatási feladatok
és hatáskörök ellátása,
b.)az ónkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása,
c.)az önkormányzati képviselök munkájának segítése,
d,)a vezetést segító funkciók ellátása,
e.) belső munkaszervezési igazgatási feladatok ellátása,
f.)elókészíteni és végrehajtani a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármesterek
irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett,
g.) e|láini a központi állami szervek megbízásáből az önkormányzat számára hatáskör1
megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat,
h.)elókészíteni döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodni e döntések
vé9rehajtásának megszervezéséröl,
i,)a kötelezó feladatként jelentkezó államigazgatási és önkormányzati ügyek intézése,
j.) az önkormányzatok, valamint az önálló, illetve részben önálló, szakfeladaton működtetett
intézmények költsógvetésének végrehajtásával kapcsolatos operatív feladatok.
k.) nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátása - megállapodás
alapján
l)Bácsszőlős község önkormányzatának gazdátkodásával, vagyongazdálkodásával
kapcsolatos feládatok

A Közös Önkormányzati Hivatal Bácsszőlős, Gsikéria és Mátételke községekben a:z

- Képviselö{estületi ülések elókészítése, a képviselő-testúlet és a polgármester működésével
kapcsolatos igazgatásszervezósi teendók,
- az önkormányzat gazdálkodásával, vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatok (kivéve
Bácsszőlős)
- képviseló-testúlet hatáskörébe tartozó segélyezési ügyek
- nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos teendók teljes körű iniézése
- jegyzői hatáskörbe tartozó segélyezési ügyek
- adóügyek teljes körű ügyintézése
- gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmány készítése
- hagyatéki úgyintézés
, anyakönyvi úgyintézés
- közfoglalkoztatás
- kifüggesztéssel és egyéb közzététellel kapcsolatos feladatok
- statisztikai adatszolgáltatások
- iktatás, irattározás,
- egyéb kötelező feladatként jelentkezó önkormányzati és államigazgatási ügyek

9.) A jegyző feladatai:
a.) Ellátja a Képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselök működésével
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármester feladat- meghatározásait figyelembe vével
az ülések adminisztratív előkészítésének me9szervezése (testületi meghívók e|készíttetése,
azok idóbeni kiküldése, az ülésterem előkészíttetése) a napirendek tadalmi és formai
elókészítése, az elóterjesztések eljuttatása a címzetthez.

b.) Biztosítja az előterjesztések igazgatási szakmai színvonalát, a szükséges információkl
begyújtését é§ feldolgozását.
c,) Etőkészíti a határozati javaslatokat és rendelet{ervezeteket,
d.) Ellátja azokat a7 államigazgatási feladatokat és hatásköröket, amelyeket törvény,
kormányrendelet a jegyzőnek címez.
e.) A polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések előkészítése és
végrehajtása.
f,) Köteles a jegyzó vagy az aljegyzó vagy megbízotlla az érintett képvise|ó{estület ülésén jelerl
lenni és ott a szükséges tájékoztatást megadni,



4

g.) Évente beszámol a képviselő{estületeknek a közös önkormányzati hivatal munkájáról a
zárszámadást tárgya| ó ké pviselő-testü leti ü lésen.
h,) Köteles a jegyző vagy az aljegyzó vagy megbízottja az egyes településeken történö
ügyfélfogadást biztosítani e megállapodás alapján,
i.) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
j.) Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

10.) A közös önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a
közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménye tekintetében a
mindenkori törvónyi illetményalapot alkalrnazzák,
A közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében az egyéb adlrat,5
juttatásokról együttes ülésen elfogadott határozatban rendelkeznek.

11.) A közös önkormányzati hivatalhoz taftozó köztisztviselöket a jegyző nevezi ki a
mindenkori hatályos szakmai elöírások figyelembevételével, a közös önkormányzati hivirtalt
létrehozó illetékes telepúlés polgármesterének egyetértésével.

í2.)A közös önkormányzati hivatal köztisztviselőtekintetében a Mötv. B1. §, (3) bekezdés b.)
pontjában meghatározott egyéb munkáltatói jogok gyakorlása során a jegyzó minden esetben
beszerzi a közös önkormányzati hivatalt létrehozó illetékes település polgármesterénel<
egyetértését.

13.) A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogok közül a jutalmazás és bérfejles:ltés
tekintetében a hatáskört a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések polgármesterei
együttesen gyakorolják. Ezen túli egyéb munkáltatóijogokat a székhely település polgármestert",
gyakorolja, a közös önkormányzati hivataIt létrehozó települések polgármestereinel<
egyetértésével.
Bácsszőlős község Önkormányzata, Csikéria község Önkormányzata, Mátételke község
Önkormányzata polgármestereit megilleti az a jog, hogy a Bácsalmási Közös Önkormányzati
Hivatal által intézett, önkormányzatukat érintó ügyekben irányításijogukat a jegyző tekintetében
gyakorolják.

14.) A közös önkormányzati hivatal múködésével, a működés ellenórzésével kapcsolertos
rendkívüli feladatok érdekében egyeztetó üléseket a közös önkormányzati hivatalt létrehozó
települések bármely polgármesterének vagy képviseló-testületének téma, idópont, helyszín
megjelöléssel készített indítványára a székhely település polgármestere 3 napon belül
intézkedik a kezdeményezéstól számított 15 napon belülre történö összehívásáról.

15.)A közös hivatal működésének ellenőrzését a polgármesterek közösen gyakorolják.

16.) A közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések megállapodnak abban, hogy évente 2.

e gy ütte s ké pv i selőle st üI eti ül é st tarta n a k:
- február hónapban: a közös önkormányzatí hivatal költségvetésének elfogadása, melyet az
alapító önkormányzatok költségvetésének elfogadását meg kelí, hogy előzze,
- április hónapban: közös önkormányzati hivatal zárszámadása,

17-) Az együttes ülés lebonyolíiására vonatkozó szabályok:
Az együttes üléseket a székhely település polgármestere (vagy felváltva a közös önkormányzati
hivatalt létrehozó települések polgármesterei) vezeti" A polgármester akadályoztatása esetén a
székhely település (vagy a soros) önkormányzat alpolgármestere, az ő akadályoztatása esetén
a korelnök. Az együttes ülésekről készített jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselő{estületek
településenként egy-egy képviselót jelölnek ki.
Az egyúttes testúleti ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a településenként a
megválasztott képviselök több, nrint fele jelen van,
Döntéseket - határozatokat - nyí|t szavazással hozzák.
A együttes testületi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az együttes ülés jegyzőköttyve
tartalmazza:
- ülés helyét, idejét
- megjelent kópviselők nevét, meghívottak nevét, megjelenésük tényét,
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- javasolt, e|fogadott, tárgyalt napirendi pontokat,
- elóterjesztéseket,
- az egyes napirendekhez hozzászólóinak nevét, részvételük jogcímét, hozzászólásuk,

továbbá az ülésen elhangzottak lényegét,
- szavazásra feltett döntésijavaslat pontos tartalmát,
- döntéshozatalban résztvevőkszámát,
- döntésből kizárt képviselók nevét, kizárás indokát,
- a jegyzó jogszabálysértésre vonatkozó jelzését,
- szavazás számszerű eredményét,
- hozott döntéseket

18,) A képviselő{estületek mindegyikének minósített többséggel hozott döntése szükséges:
- a megállapodás jóváhagyásához,
- a megállapodás módosításához,
- a közös önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
- azokban az ügyekben, amelyeket törvény ír eló.

19.) A közös önkormányzati hivatalból való kiválásról, annak bejelentésére az Möiv. 85.§ (3)
bekezdését kell alkalmazni, mely szerint a közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozni, abból
kiválni az általános önkormányzati választások után, 60. napon belül történó megállapodással
lehet.
A kiválást követően a kivált közsóggel az elszámolást egy hónapon belúl kell elkészíteni,

20,) A hivatalban és a kirendeltségeken megszüntetett munkaválla|ói jogviszonyból eredó
kötelezettségeket a székhely illetve az illetékes kirendeltség helye szerinti önkormányzat vise|i.

21.| Vitás kérdések tisáázása elsősorban a felek egymás közötti egyeáetéssel,
megállapodással történik. Ennek eredménytelensége esetén bírósághoz lehet fordulni.

ia\^-
í1 \1',,| ,/,.í t

d i.,*,r1.{r,.íed i t i\j/l{/l
Szarva§ Róbert Norbert

Mátételke község polgármestere Bácsszölős község polgármester

A megállapodás módosítását
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviseló{estülete a 10912014" (lV, 29.) Bácsalmás v.
öh. számú határozatával fogadta el.
Bácsszölós közsóg Önkormányzalának képviselőtestülete 3212014.{lV.30.) Ökth, számú
határozatával
Csikéria község Önkormányzatának kél>viseló-testülete 1212014.(lV.30.) Ökh" számú
határozatával
Mátételke község Önkormányzalának képviseló{estülete 241214,(lV.29.) Mátételke k.öh. számú
határozatával fogadta el.
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