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Ravazd Község Onkormányzata Képviselő-testületének
2 l 2016.(I|L 2 9.) önko rmány zati ren delete
Ravazd Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályz atárő|

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-teshilete

az

Alaptörvény 32.

cikk

(2)

bekezdésébenmeghatátozoít eredeti jogalkotói hatáskörében) az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatköreben eljárva, a Magyarorczág helyi
önkormányzataíről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján szeruezetére és működésének szabályairől az alábbi rendeletet aikotja:
I.

1.§

FEJEZET

Általános rendelkezések
Az önkormányzat és jelképei

(I) Az Onkormányzat megnevezése: RAVAZD KOZSEG ONKORMANYZATA
(további akb an : Önkorm ányzat)
(2) A képviselő testület megnevezése:
RAVAZD xözsÉ c öNxonvrÁNyz.l,r.q, KEPVI SEr, Ő- rB srÜr,nrn
(továbbiakban: Képviselő-testtilet)
(3) Székhelye: 9091 Ravazd, Országőtu.II9la.
Működési tenilete: Ravazd Község közigazgatási területe
(4) A Képvi:.elő-testület hivatalának neve:
Ecsi Közö s Onkormán yzati Hiv atal
(5) Az önkormányzat jelképei: a címer, azászlő és a pecsétek.
(6) Az önkormányzat hivatalos pecsétje: "Ravazd Község Önkormányaata" feliratú
körbélyegző, középen Magyarors zág cimerév eL
(7) Az önkormányzat hivatalos pecsétjétkell használni a képviselő-testület nevében kötött
megállapodásokra.
(8) Az önkormányzat képviselő-testülete által alapított kitüntetések, díjak és egyéb
elismerések adományozásálra vonatkozó szabályokat kiilön önkormányzati rendelet
tartalmazza.

II.

2.§

FEJEZET

A helyi önkormányzás álta|ános szabályai
Az önkormányzatijogok

A helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához,valar.rrint a
helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi
feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
20lI. évi CLXXXIX, törvény 4. §-a (a továbbiakban: Mötv.)
(2) A helyi önkorrnányzatok éltal ellátott, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzitett
feladat- és hatáskörök jogszení gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben
(1)

részesül. (Mötv. 5. §-a)
(3) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testiilet és szervei biztosítják. Ravazd
Közsóg Képviselő-testiiletének szervei:
a) a polgármester,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) az Ecsi Közös Önkormán yzati Hív atal,
d) a jegyző
e) a társulás.
() Az önkormányzat - saját felelősségére - vállalkozási tevékenységetfolytathat. Ennek
megfelelően:
a) a képviselő-testiilet egyedi döntóseit követően közvetlenül vesz résztváIlalkozásokban
b) helyi önkormányzati politikával, illetőleg annak eszközeivel, módszereivel és konkrét
formáival vállalkozásélénkítő, piacgazdaság-barát környezetet teremt.
(5) A Képviselő-testiilet véleménytnyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és
hatáskörébe nem tartoző, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával krilönösen abban
az esetben élhet, ha az űgy a települósfejlesztéssel és - üzemeltetéssel, a lakossági
közszolgáItatások fejlesztésével á1l szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben - a polgármester
inditványára - a képviselő-testiilet csakis a közvetlenül érintett lakossági réteg,
érdekképviseletiszerv vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvanít véleményt,
illetve tesz kezdeményezést.

3.§

A

Területi koordináció

képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és
gazdaságszervező munkában - ezek fejlesztése érdekében- együttműködik a megyei
önkormányzattal és a járás településeinek önkorminyzataivaL A koordináció keretében
közvetlen cél a megyei fejlesztési tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásaban való
közvetlen részvétel,valamint azok egyeztetése a helyi, valamint járási elképzelésekkel. A
folyamatos és rendszeres kapcsolattartás - a jegyző közreműködésével - a polgármester
feladata.

4.§

Az

III. fejezet
ö

nko rm ány zat felad ata, hatáskö re, szervezete

A helyi önkorményzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és általa önként vállalt
feladat- és hatásköröket. (Mötv, 10.§ (1) bekezdése)
(2) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok körét a Mötv. 13.§-a rögzítí.
(3) Ezen kíviJl az önkormányzat számára törvény kötelező feladat- és hatáskört áIlapít meg az
önkormányzatok eltérő adottságainak a Mötv.11.§-ában foglaltak figyelembevételével.
(4) A helyi önkormányzat önként vállalhatja - helyi képviselő-testtilet vagy a helyi
népszavazás döntésével - minden olyan helyi königy önálló megoldását:
a) amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe
b) és abban mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes
c) ami nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és
hatáskörök ellátását, ftnanszirozása a saját bevételek, va1y az en:e a c,élra biztosított kíilön
források terhére lehetséges. (Mötv. 10.§ (2) bekezdése)
(5) Jelentősebb költségkihatással járó feladatellátás felvállalása előtt ideiglenes bizottság is
létrehozhatő, és ktilső szakértők közreműködése is igénybe vehető.
(6) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. Az önként vállalt helyi
közügy felvállalását tartalmaző javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testtilet elé, ha
tartalmazza a megvalós ítás!ú,nz szükséges költségvetési forrásokat.
(7) Az önként vállalt feladatok tekintetében az éves költségvetésben, a gazdálkodást
megltatározó pénzügyi tervben - a fedezet biztosításával egyidejűleg - kell állást foglalni.
(1)

'

5.§

(1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestiiletet illetik meg. A képviselő-teshilet a településfejlesztéssel, a helyi

közszolgáItatásokkal, az alapvető íntézményháIőzat létrehozásával és működtetésével
összefiiggő hatásköreinek gyakorlását nem ruházhatla át. Ennek megfelelően ós ezeíI
túlmenően a képviselő-testíilet kizárólagos hatásköréb e tartozlk:
1. a rendeletalkotás;

2. szervezetének kialakítása és működésének megbatátrozása, a törvény által hatáskörébe utalt
v áIasztás, kinevez és, v ezetőí me gbízás ;

3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása;

4. a gazdasági prograín) a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, állanÁáztartáson kívüli forrás átvétele, átadása;
5. önkormányzati tarsulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás;
6. megállapodás külfloldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez valő csatlakozás, abból történő kiválás;
7 . intézményalapítás a, átszerv ezés e, me gs zünteté s e ;
8. köztenilet elnevezés e, köztéi szobor, műalkotás állítása
9. elj árás kezdeménye zése az Alkotmányüíró ságnál ;
10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása;
1 1. állásfoglalás intézményátszewezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyllatkozati eljárással
kapcsolato s, tovább á ö s szeferhetetlens égi ügyében való döntés ;
13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy
éven át nem vosz részía képviselő-testtilet ülésén;

14. a településfejlesztésieszközök és a településszerkezeti tervjóváhagyása;
1 5. területs zerv ezési kezdeményezés;
16. amit törvény a képviselő-testület át nem ruhttÁatő hatáskörébe utal. (1-16-ig a felsorolás a

Mötv. az.§-a.)
(2.) A képviselő-testiilet az olyan döntéseket, amelyek nemtartoznakkizárőlagos hatáskörébe,
a bizotts ágár a, a társul ás ára, a p o l gármesterre, a j e gyzőr e átruhazhat1 a.
(3) Az átn:hazott hatáskörben hozott döntéseknél fel kell tiintetni az áttruházás tényétés annak
jogalapját. A hatásköri címzettnek az átruháaott hatáskörben hozott döntéseiről a képviselőtestíil etet szüks é g sz erint táj éko ztatrua kell.
(4) E hatáskör gyakorlásához a képviselő-testület utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.
Az átruhánott hatáskör tovább nem ruházható.

6.§
(1)

A

képviselő-testtilet -amennyiben törvény kivételt nem tesz - az intézményvezetők
megbízása során az lntézmény tevékenységi körére vonatkozó jogszabáIyi rendelkezések,
továbbá a közalkalmazottakjogállásáról szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező
kormányrendeletekben meghatározott eljárási szabályok betartásával jár el,
(2) Intézményvezetők kinevezésére, vezetői megbizás adására, felmentésére,vezetői
meSízás visszavonására, összeférhetetlenségére vonatkozó javaslat előterjesztője a
polgármester.

7.§

IV. FEJEZET
A képviselő-testület működése
A képviselő-testület összehívása

A kópviselő-testtilet tagjainak száma:7 tő. (1 .sz. függelét a képviselőtestiilet névsora)
A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.
(3) A képviselő{estület üléséta polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester,
(1)
(2)

mindkettőjük akadályoztatása esetén az alakulő ülésen rnegválasztott tanácsnok hívja össze.
@) Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül össze kell hívni. Az alakuló ülést a
polgármester hívja össze és vezeti. Az alakuló ülésen a polgármester és a képviselők esküt
tesznek. Az alakuló ülésen kell megválasztani az alpolgármestert és dönteni a polgármester és
az alpolgémnesterek illetményéről, tiszteletdíjáró1.
(5) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart.
(6) A polgármester halaszthatatlan rendkívüli ügyben összehívhada a testtileti ülést.
(7) A polgármester a rendkívüli ülést köteles összehívni:
a) a képviselők legalább Il4-ének, vagy
b) a képviselő-testiilet bízottságának vagy
c) a Győr-Mo son- S opron Megyei Kormányhi v atal v ezetőj ének
a testületi ülés összehívásának indokát Ártalmaző inditványára.

(8) Az ülés meghívőját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal
meghívottaknak és a részvételi joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell - a feltételek
fennállása esetén elektronikus úton - megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal
megkapják.
(9) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 őrával is kiktildhető a meghívő, de az
írásbeliségtől el is lehet tekinteni. A sürgősség okát közölni kell.
(10) A rendkívüli ülés meghívőját a polgármester az ülés előtt legalább 24 őrával korabban az összehívás okának megjelölésével - ktildi meg. Az írásbeli meghívás mellőzhető, ha az
ülésre okot adó körülmény az ülés azonnali megtartását indokolja. A sürgősség okát azonban
közölni kell.
(11) A képviselő+estiilet ülésének helyéről és időpontjárőI, napirendjéről a lakosságot a
jegyző a meghívónak az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal Ravazdi Kirendeltsége
hirdetőtáblá4ánva1'ő kifiiggesztéssel tájókoztatja. Egyidejűleg a Község honlapján közzéteszí.
8.§

'

(1) A képviselő-testület ülésérea jogszabáIyban előírtakon túl, tanácskozási joggal meg kell
hívni:
a/ a napirendi pontok előterjesztőit,
bl a megbízott könywizsgálót a véleményezésikörébe tartoző napirendi pontok
tárgyaláséútoz,

c/ akiket a polgármester vagy a képviselők, illetve az előterjesztő anapirendhez kapcsolódóan

javasolnak,
(2) A képviselő-testületi ülésre tanácskozási joggal meghívhatók a Község életében
megltatározó szereppel bíró önszeweződő közösségek képviselői a tevókenységi körükben az
őket érintő napirendekhez.
(3) A meghívóval eg}itt - a zátrl tátrgyalásra tartoző ügyek kivételével- ki kell kézbesíteniaz
írásos előterj esztéseket is.
(4) Az (1) bekezdésben megjelöltek írásos előterjesztést csak alűoz a napirendhez kapnak,
amelyb en érintettek, vagy amelyh ez mefltív ásuk kapcsolódik.
(5) A polgármester engedélyével a képviselő-testület ülésénosztható ki:
a) kivételesen a meghívóban fehüntetett napirend írásos előterjesztése,
b) esetenként a meghívó kikiildésétkövetően beérkezett, sürgős döntést igénylő ügy írásos
előterjesztése,

A

helyszínen kiosztott anyagok áttekintésére a polgármester megltatározott időtartamú

olvasási szünetet rendelhet el.
(6) A képviselő-testiilet hatáskör éhe rrrtoző a Mötv.46.§ (2) bekezdésébenfelsorolt ügyekben
készült előterj esztés eket kizar őlag a képviselőknek kell megküldeni.

A munkaterv
9.§
(1)
(2)

A képviselő-testület működésének alapja a munkaterv. A munkaterv egy évre készül.
A munkaterv-tervezet előkészítésea polgármester feladata. Atervezel. előkészítésesorán

javaslatot kér:
aa) a képviselőktől,
ab) a jegyzőtől
b) javaslatot kérhet:
ba) az érdekképviseletiszervektől,
bb) a képviselő-testülettel vagy szerveivel együttműködési megállapodást kötött
szervektől,
bc) az ügyészségől,
bd) bíróságtól,
be) rendőrkapitányságól,
a)

egyéb

bf) közszolgáltatást v égző szervezetektől,
bg) önkorm ányzati intézmónyek vezetőitől,
bi) egyesületektől,
bk) egyházaktól.
(3) A munkaterv íartalmazza:
a) a testiileti ülések tewezett időpontjait, napirendjeit,
b) a napirendi pontok előterjesztőit,
c) az előkészítésbenrósztvevő további személyek szervek megjelölését,
d) azokat a napirendeket, amelyek előkészítésénél
közmeghallgatást kell tartani,
e) azokat a témákat, amelyeket valamely bizottság nyújt be, vagy amelybez bizottságtr,
állásfo glalást kell beterj eszteni,
f) az ülésre meghívottakat.
(4) A munkatervet meg kell krildeni mindazoknak, akiktől az előkészités során javaslatot kért,
illetve kapott a polgármester.

A képviselő-testület ülése, az ülésvezetés szabályai

10.§
A képviselő-testiilet ülése nyilvános.
A képviselő-testtiletzártülést tart a Mötv. 46.§ (2) a) és b) pontjában felsorolt esetekben,
A képviselő-testület zátrt ilést rendelhet el az önkormányzat vagyonával való rendelkezés
esetén, továbbá az általa kiírt páIyázat feltételeinek megltatározásakor, a pályázat
targyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más üzleti érdeket sértene.
Erről a képviselő-testtilet az érdekelt, az előteqesztő vagy a képviselő-testület bármely tagja
(1)
(2)
(3)

javaslata a|apjánhatározattal dönt, amelynek elfogadásához minősített többség szükséges.
(4) A képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését - amennyiben jogszabályban védett
érdeket nem sért - az ülést követően haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni.
(5) A képviselő-testtilet tagsait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott
személyes adatok és információk tekintetében.
jegyző, továbbá meghívás esetén azBcsi Közös
\6) A zartülésen a képviselő-testület tagsai, a
Onkorm án yzati Hiv atal ügyintézőj e, az érintett é s a sz akért ő v esz r észt.
(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltak a bizottságok üléseinek rendjére is vonatkoznak.

11.§

(1) A képviselő-testület üléséta polgármester, akadályoztatottsága esetén az alpolgármester,
mindkettőjük akadályoztatottsága esetén tanácsnok vezetí (továbbiakban: ülésvezető).
(Z) Az ülést az ülésvezető nyitja meg; megállapítla, hogy a képviselő-teshilet összehívása az
SZMSZ-ben foglaltak szerint történt, továbbá megállapítja a jelen lévő képviselők számát és a
képviselő-teshilet hatírozatkepességét,és kihirdeti az arra vonatkozó megállapításait. A
képviselő-testiilet akkor hatérozatképes,ha az ülésen a képviselők több mint a fele jelen van.
(3) Az ülésvezető az ülés teljes ideje alatt köteles ellenőrizni a határozatképességet. Ha a
képviselő-testület határozatképtelenné válik, kísérletettesz a határozatképesség
helyreállítására.
(a) Ha az ülés ennek ellenére határozatképtelen marad, az ilésvezető az ülést berekeszti.
Ebben az esetben a képviselőtesttilet a következő ülésénelsőként az elmaradt napirendi
pontokat tár gy alj a me g.
(5) A napirend tervezetét azilésvezető terjeszti a képviselő-testület elé. A napirend tervezete
tartalmazza atárgyalartdó napirendi pontok tárgyánakmegjelölését, azok előterjesztőjét.
(6) Az ülésvezető a meghívó szerinti napirend írásos tewezetét szóban kiegészítiaz ülésen
kiosztott anyagok napirendré vételérőlszóló j avaslattal.
(7) A napirendről a képviselő-testület határozathozatallal dönt.

12.
(

1

§

Az előterjesztés

) Előterjesztésnek minősül:

a) a munkatervbe felvett beszámoló,

b) egyéb döntést igénylő javaslat, amely
irányulhat

rendeletalkotásra vagy határozathozatalra ís

c) a képviselő, a képviselő-testtilet vagy a képviselő-testület bizottsága által

előzetesen
avasolt rendelet- és határozatterv ezet.
(2) A testtileti ülésre az előterjesztés írásban nyújtható be vagy szóban terjeszthető elő. A
polgármester - az ügy halaszthatatlanságára, illetve fontosságára hivatkozva - engedélyezheti
az Írásban foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. Az
aíry ag áttanulmányozásához megfelelő időt kell biztosítani.

j

Az előterjesztés ftíbb elemei:
a) az első részben meg kell határozni az előterjesztés címét,tárgyát, ismertetni kell az
előzményeket, a tárgykört rendezőjogszabályokat, az előkészítésbenrésztvevőbizottsáloV,
(3)

a szakértőfr</, más közigazgatási szervek és meghatározott személyek, stb. véleményét,s
mindazokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik az eriéke\ést,s a döntést indokolják
b) a második rész az egyértelműen megfogalmazott haíírozatijavaslatot tartalmazza a
rendelkezés, a végrehajtásért felelősek és a határidők megjelölésével. Az esetleges alternatív
döntésre előterjesztett javaslatokat egymástól világosan elktilönítve kell megfo galmazni.
A sürgősségi indítvány
13.§
(1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés meghívójában

nem szerepel.

(2) A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a bizottság elnöke, a jegyző
javasolhatják a képviselő-testtiletnek a napirendi javaslatba fel nem vett ügyek tárgyalását.
(3) A sürgősségi indítványt indokolással ellátva legkésőbb a testületi ülést megelőző napon 12
Őráig a polgármestemél kell benyújtani. Az índítvány meg kell feleljen az előterjesztésekre
vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek.
(4) A képviselő-testület a napirend meg$atározásakor a sürgősségi indítvány tárgyalásáről
egyszerő szótöbbséggel dönt. Ha az indítvanyt elfogadja, azt az írásban megktildött napirendi
sorozat utolsó napirendjeként az egyebek napirendi pont előtt tétrgyalla meg" Ha a testület az
indítvány sürgősségét elutasítja, a tétrgyalás időpontjáról és a napirendre való felvételéről
dönt.

A tanácskozás rendje
14.§
(I) Az ülésvezető a tárgysoro zatb a v ett előterj esztésekről ktilön-külön nyit vitát.
(2)
napirendi pont tárgyalásakor elsőként annak előterjesztőjét illeti meg a szó. Szóbeli
^
kiegészítést
{azhet az írásbeli előterjesztéshez olyan kérdésekben, amelyek a döntéshozatalt
befolyásolhatják.
(3) Ezt követően az előterjesztőhőz kérdéseketlehet intézni 2 percben, amelyekre válaszolnia
kell. A kérdésekre adott válaszok elhangzáséú.követően az ülésvezető a döntést igénylő
napirendi pont felett -a kérdésekre,interpellációkra adott válaszok kivételével* vitát nyit.
(4) A napirendi pont vitájában jelentkezési sorrendben a képviselők és a tanácskozási joggal
részt vevők kapnak szót.
(5) A képviselő ugyanahhoz a napirendi ponthoz legfeljebb kétszer, a tanácskozási joggal
meghívott egyszer szólhat hozzá. Az első hozzászőlás legfeljebb 2 perc a további hozzászőIás
legfeljebb 1 perc időtartamban történhet.

'

(6) Azidőhaárt mllépő képviselőtől, illetve hozzászőIőtől azülésvezető megvonhatj a aszőt.
(7) Bármikor szót kérhet:
a) az előteqesztő
b) bármely képviselő ügyrendi kérdésben- kivéve a (13) bekezdésben foglalt esetben - vagy
ha a személyét érintő hozzászőlásra kíván reagáIni,
c) a j.egyző, ha törvényességet érintő észrevételtkíván tenni.
(8) Ugyrendinek minősül az ahozzászólás, kérdés,melyben a képviselő a képviselő-testiilet
munkájával - ülésének lefolytatásával - kapcsolatos ellárási ügyben tesz észrevételt.
Ugyrendi kérdésbenbármely képviselő szót kérhet, 1 percben javaslatot tehet, melyről a
képviselő-testiilet vita nélkiil határoz. Ügyrendi kérdésbena vita \ezárásátnem lehet javasolni.
(9) A vita során a képviselők a (5) bekezdés szerinti hozzászőlásuk részeként,a tárgyalí
elŐterjesztésre vonatkozóan módosító, illetve kiegészitőjavaslatokat tehetnek. A módosító és
kiegészítő javaslatokat szövegszerűen kell megfogalm azni. Űj váItozatot vagy módosító
indítvány csak a vitalezátásáig lehet előterjeszteni.
(10) Nagyobb terjedelmű módosító indítványt a polgármester (ülésvezető) kéréséreírásban
kell benyújtani. Ha ezen indítvány a vita során hangzikel, az indítvrány írásbeli elkészítése
érdekében azÜésvezető a napirend tárgyalását felfiiggesztheti, szünetet rendelhet el.
(1L) Az ülésvezető lezarja a vitát, ha megállapitotta, hogy nincs több hozzászóló. A vita
lezárásárőI szóló döntését az ülésvezető kimondja.
(l2) A vita lezátrását követően a napirend előterjesztője válaszol a hozzászőlásokra, és
nyilatkozik arról, hogy az elhangzott kiegészítéseketés módosító javaslatokat elfogadja-e.
(13) A vita lezálrását követően, a szavazást megelőzően - vagy aközben - további
hozzásző|ásra még ügyrendi kérdésbensincs lehetőség.
(14) Az előterjesztő váIasza után az üIésvezető az elhangzott módosító javaslatokat
összefoglalja és szövegszerűen, az eredeti javaslathoz illeszkedő módon ismerteti, annak
megegyzésével, hogy azt az előterjesztő elfogaőja-e.
(15) A képviselők, a tanácskozási joggal meghívottak a testületi ülés napirendjének
elfogadásakorjelezhetik az egyebek napirend keretében hozzászőlási igényüket.
(16) A rendes képviselő-testiileti ülésen a test{ileti ülés végén- zárt ülés elrendelése esetén
annak megkezdése előtt - a (15) bekezdés alapján a képviselő 3 perc időtartamban
felszólalhat. Napirend után felszólalni a Község életét,a képviselő-testiilet munkáját, yagy a
képviselőket érintő általános jeientőségú kórdésekben lehet, kivéve az olyanügyeket, amelyek
az általános szabályok alapján napirendre űzhetők, illetőleg kérdéskéntvagy
interpel l ációként el őterj eszthetők.
(l7) Az ülésvezető a napirendi pontok tárgyalása után szőt ad a felszőlalásra jelentkezett
képviselőknek.
(18) A napirend utáni felszólalás tartalmárőI vita nem nyitható, azonban a felszólalással
érintett 2 p er c időtartamb an vi szontválaszra j o go sult.
(19) A napirend utáni felszólalás bntározati javaslatot nem tartalmazhat, arról a képviselőtesttilet határozatot nem hozhat.
(20) A polgármester a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatást ad a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, szükség szerint a lejárt ha'aridejű önkormányzatí határozatok
végrehajtásaról.

15.§
(

1

)

(2)

Szavazás

A szavazás kézfelemelé§sel történik.
javaslat elfogadásához a jelenlévő kópviselők több mint felének igen szavazata

^
szükséges.

(3) Minősített többség szükséges a Mötv. 50.§, 55.§, 68.§ 88-89.§ 103.§-ábanmegfiatározott
ügyekben, valamint e rendelet a 15.§ (14) bekezdésében foglalt esetben. Minősített
többséghez a megválasztott képviselők több mint a felének igenszavazata szükséges.
(4) Ha az önkormányzati képviselő a jogszabályban előírt érintettségénekbejelentési
kötelezettségét elmulasztotta, akkor erre irányuló indítvány esetén a képviselő-testtilet soron
következő üléséndönt az önkormányzati képviselő szóbeli figyelmeztetéséről, melyet a
j egy zőkönyv szó szerint tartalmaz.
(5) A képviselő-tesrtilet a döntéseit nyílt szavazássalhozza.
(6) Az eldöntendőjavaslatokat azilésvezető bocsátja szavazásra. A döntésijavaslat szövegét
egyértelműen és úgy kell feltenni szavazásra, hogy arta egyértelműen lehessen szavazn|
(7) Szavazás közben aszavazást indokolni nem lehet.
(8) A szavazásra bocsátás során az ilésvezető szövegszerűen ismerteti a szavazás tátgyát
képező javaslatot. A javaslatot szövegszerúen nem kell ismertetni - elegendő csupán arra
utalni -,ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, tovabbá
akkor sem, ha az előteqesztő a vitában elhangzott módosító javaslatokat elfogadta, s ezen
javaslatok a vita során félreérthetetlen szövegszeníséggel megfogalmazástnyertek,
(9) Az ülésvezető először - az elhangzás sorrendjében - a módosító és kiegészítő javaslatokat
bocsátja szavazásra. A módosító és kiegészítő javaslatok feletti szavazás lezárása után dönt a
képviselő-testíilet az eredeti előterjesztés szerinti javaslatnak a képviselő-testtilet á|tal
el fo

gado tt mó do s ítás okat i s tartalmaző e gészer ő1.
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ügyrendi javaslatokat az ilésvezető soron kívül, az elhangzást követően azonnal
szavazásra bocsátja.
(11) A képviselő-testtilet név szerinti szavazást az ülésen elhangzott indítvány esetén a
tár gyalt napirendhez kapcsolódva rendelhet el.
(12) A név szerinti szavazás esetén a jegyző a képviselők ülésrendje szerint, az őrarníató
járásával egyező irányban felolvassa a képviselő névsorát, akik ,,igen", ,,nem", ,,tartózkodom"
nyilatkozattal szavaznak. A ktilön hitelesített névsort a jegyzőkőnyvhöz kell csatolni.
(13) A képviselő-testület titkos szavazást tarlhat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt
ülést köteles tartani, illetve zárt ilést tarthat. Az alpo|gármesterek választásánál a titkos
szavazás kötelező. Titkos szavazás 1artásátől a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű
szótöbbséggel dönt.
(i4) A titkos szavazás szavazőlapon történik, A jegyző hivatalos pecsétjévelhitelesített
szavazőlapon, a testület által kijelölt helyiségben, urnás rendszer segítségóvel. A
szavazőIapon fel kell tiintetni a döntési javaslatot/javaslatokat. A képviselők úgy szavaznak,
hogy,,igen", ,,nem", ,}artőzkodom" nyilatkozatotjelölnek meg két, egymást metsző vonallal.
A szavazőlappal történő titkos szavazás lebonyolításáúloz a képviselő-testiilet Ügyrendi
Bizottságot váIaszt. A bizottság elnökét és tagjait - bármely képviselő javaslatfua - a
képviselő-testület nyilt szavazással, minősített többséggel választlameg saját tagjai közül. A
szav azás technikai leb onyo lítás áró1 a j egyző gondo skodik.
(15) A Ügyrendi Bizottság összeszámo\ja a szavazatokat, megállapítj a a szavazás eredményét,
és a szavazásrőI jegyzőkönyvet készit. A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a szavazás helyét és idejét,
b) a Ugyrendi Bizottság tagiainak nevét,
c) a szavazás során felmerült rendkívüli eseményeket,
d) a szavazás eredményét.
A szavazásról készült jegyzőkönyvet a Ügyrendi Bizottság tagsai és a jegyzőkönylwezető írja
aIá. A szavazás eredményéről a Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatla a képviselő-testületet.
(16) A szavazatok összeszámláIása után az ilésvezető megállapítja és kihirdeti a javaslat
mellett, az ellene szavazók és atartőzkodók számát, majd kihirdeti a döntést.

(10)

16.§

Interpellációo kérdés

(l)

Interpelláció: interpellációt valamely önkormányzati döntés vagy annak végrehajtása
tárgyában, illetőleg intézkedéselmulasztása kapcsán lehet előterjeszteni a képviselő-testület
tagtranak a testiilet ülésén- a napirendek előtt - a polgármesterhez, alpolgármestere)<hez, az
önkormányzatibizottságokelnökeihez,ésa jegyzőhöz.
a) Az interpellációt a testületi ülésen kell megválaszolni, ha azt a címzettje legalább 5 nappal
előbb írásban megkapta. Az interpelláció másolatát a polgármestemek is meg kell kíildeni, ha
az ínterpelláció címzettje más személy. Amennyiben a válaszadás előzetes vizsgálatot
igényel, akkor az ülést követő 15 napon belül, írásban kell választ aőni az interpellálónak.
b) Amennyiben az a) pontban jelzett határidő után vagy a testületi ülésen nyujtják be az
interpelláciőt, az érintettnek arra csak abban az esetben lehet az ülésen választ adnia, ha
erint a v álaszadás előz etes v izs gáIatot nem i gényel.
interpellálónak megktildött válasz másolatát minden képviselőnek meg kell kiildeni,
amelyet a következő képviselő-testtileti ülésen napirendre kell hízni.
d) A kópviselő-testtilet ülésén az íntetpelláciőra adott válasz elfogaőásáről az eiőterjesztő
nyilatkozik. Ha a választ nem fogadja el, vita nélktil, egyszerű szótöbbséggel a képviselőtestiilet is dönt a válasz elfogadásáról. Ha a testtilet sem fogadja el, annak vizsgáIatíú. a tárgy
szerint érintett bizottságra bízza, amely a következő ülésen véleményétismertetve tájékoztatja
a képviselő-testületet.
e) Az interpelláciő tárgyának érdemi vizsgáIatába az ínterpelláló képviselőt is be kell vonni. A
képviselő-testület részletes vizsgálatot is elrendelhet, ezzel megbízhatja a polgármestert, az
alpol gármestereket, az önkorm inyzati bizottsági elnököt, illetől eg a tanácsnokot.
(2) Kérdés:az önkormányzatí hatáskörbe tartozó szervezetí, működési, döntési és előkészítési
jelleglí felvetés vagy tudakozódás. A kérdésre a képviselő-testületi ülésen - vagy legkésőbb
15 napon belül írásban - köteles váIaszt adni a megkérdezett,
(3) Allamigazgatási hatósági ügyben interpellálni és kérdéstfeltenni nem lehet.
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17.§
(1)

A tanácskozás rendjének fenntartása

A tanácskozás rendjének fenntartásiáról

az ülés vezetője gondoskodik. Ennek során:
a)ba az ülésteremben az érdemi munkát bárki zavaqa, rendre utasíthada;
b) figyelmezteti azt ahazzászőlót, aki eltér a tárgytól yagy atanácskozáshoz nem illő sértő
kifejezésekethasznáI, ilietve a képviselő{estület taguhozméltatlan magatartást tanúsít;

c) ha a második figyelmeztetés is eredménytelen, akkor megvonja a szőt a képviselőtől,

|T zzászőlőtő|;

d) ha a rendzavarás olyan mértéktí,hogy a testtilet a munkáját nem tudja folytatni, az ülést
megszakíthatja.
(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el, A
tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülés vezetője rendre utasíthatja arendzavarőt,
ismétlődő rendzavarás esetén pedig az éintettet a terem elhagyására is kötelezheti.
(3) A kiváltó ok megszűnése után az ülés vezetőj e azonnal elrendeli az ülés folytatását.
() Az ülés vezetőjének a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak abizottsági ülések vezetése során is alkalmazandók,

ls.§Közmeghallgatás,lakosságifórum

(1)

A képviselő-testiilet szükség szeint,

de évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást

tart.
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A

alkalmával az ál|anpolgárok és a településen működő társadalmi
civil szerveződések képviselői közérdektí ügyben, helyi
önkormányzati ügyben a képviselő-teshilethez, az e1yes képviselőkhöz, a polgármesterhez,
alpolgármesterekhez és a jegyzőhöz kérdéseketintézhetnek, illetőleg közérdekú javaslatot
(2)

közmeghallgatás

szervezetek egyesületek,

tehetnek.

A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az ismertetésre és ttrgyalásrakerülő tárgykörökről a
Ecsi Közös OnkormányzatiHivatal Ravazdi Kirendeltség (9091 Ravazd, Országűtu. I19la.)
htrdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.ravazd.hu) és M önkormányzat
hirdetőtábláin kell tájékoztatást adni arendezvény előtt legalább 14 nappal.
(3)

A

közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyről jegyzőkönyv készül. Tartalmára,
készítésérea képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok az irányadőak.
(5) Közmeghallgatást kell tartani a képviselő-testtilet döntése alapján is, az általa megjelölt
témakörben.
(6) A polgrirmester előre megllatározott közérdekú tárgykörben, illetőleg a jelentősebb
döntések sokoldalú előkészítéseérdekében - az állampolgárok és a társadalmi
önszeweződések közvetlen tájékoztatása céljából - lakossági forumot hívhat össze.
Összehívás ára, a meghívandók körére és a jegyzőkönyv készítésérevonatkozó szabályokat a
közmeghallgatással azonos módon kell alkalmazni.

(4)

Lakossági tájékoztatás szabályai
19.§.
(1) Az önkormányzat feladatai kőzé tartozik az önkormányzat tevékenységérőI, a hivatali
munkáról, a lakossági érdeklődésre számot tartó önkormányzati eseményekről, történésekről a
folyamatos lakossági tqékoztatás szervezése. (Negyedévente Ú3sag kiadása.)
(2) A működtetés során biztosítani kelli az önkormányzati és hivatali munka átláthatőságára,
nyilvánoss ágér a vonatkozó j ogszabályi előírások betartását.
(3) A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról a
jegyző gondoskodik.
(4) A kötelezőenközzéteendő közérdelaí adatok körét nem érintő képviselő-testíileti döntések
nyilvánosságának biztosítása a jegyző feladata. A jegyző ahatátrozatok nyilvánosságáról a
nyilvános ülések jegyzőkönyveinek elérhetővé tételével,a rendeletek nyilvánosságáról a
kihirdetésükkel gondoskodik.
(5) A közérdelaí adatokon túli, nyilvánosságot igénylő, önkormányzati közérdelaí
információkközzétételek és hirdetmények nyilvánosságra bozatalával kapcsolatos döntéshozó
és felelős a polgármester. Ezen információk nyilvánosságra hozatalának rendje főszabály
szerint az önkormányzathirdetőtabláin valamint a település honlapján valőkőzzététel.
A jegyzőkönyv

20. §
(1) A képviselő-testiilet üléséről jegyzőkönyvvezető által írt jegyzőkönyvet kell készítenia
jogszabályban meghatározott előírások betarlásával. A jegyzőkönyv elkészítésérőla jegyző
gondoskodik.
(2)
képviselőtesttilet ülésénekjegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző, valamint 1
^
kópviselő,
mint jegyzőkönyv hitelesítő íqa aIá. A jegyzőkönyvet, a meghívót és mellékleteit

az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a

Győr-Moson-Sopron Megyei

Kormányhivatalnak.
(3) Amennyiben 1 képviselői indítványra úgy hatátoz egyszení szótöbbséggel a képviselőtestiilet, hogy a nyilvános képviselő-testtileti ülésről hangfelvétel készüljön, azűlésről készült
felvétel archiválásra kerül, melyet a jegyző köteles megőizni adathordozó estközön.
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(4) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével- az Ecsi Közös Önkormányzati Hivatal
Ravazdi Kirendeltségének (9091 Ravazd, Országű I19la) Jegyzői Irodájan betekinthetnek a
képviselő-testtilet előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe.
(5) Azárt ülésről kiilön jegyzőkönyvet kell készíteni.
V. fejezet

A képviselő-testület döntései
Az ö nko rm ány zati határ ozat és ren delet j elö lés e
21.§
(1) A képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot éshatátrozatothoz.
(2) Az önkormányzat rendeleteit és határozatait kíilön-ktilön- anaptái év elejétől kezdődően
- folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:
a/ Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...l2O...l ...hő...napl
önkormányzati rendelete /rövidítése: Ör.l A zárőjelben felhintetett dátum a kihirdetés
időpontja.

b/ Ravazd Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének

...l20...l...hő..,nwl

határozata /rövidítése: Ötr.l. A zárőjelben felttintetett dátum a llatározat meghozatalénak az
időpontja.
(3) A képviselő-testtiletihatározatmegjelöli
a végrehajtás határidejét és felelősét.
(Q Az önkormanyzati rendeletekről éshatározatol<ről az Ecsi Közös Önkormányzati Hivatal
számitő gépes nyilvántartást v ezet.

Az önkorm ány zati rend eletalkotás
22.§
(1) Feladatkörében eljáwa a helyi önkormányzat töwény áItal nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvónyben kapott felhatalmazás alapján
önkormányzati rendeletet alkot. (Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése)
(2) Önkorm ányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik

:

a) a képviselő-tesftilet bizottsága

b) képviselők

c) polgármester, alpolgármester, jegyző

A rendelet-tewezeteí az ÉcsiKözös Önkormányzati Hivatal tárgy szeint érintett
űgyintézője - a jegyzővel együttműködve - készítiel. A képviselő-testiilet általmegbízhatő az
előkészítésselideiglenes bizottság és kiilső szakértő is. Szakértő bevonására a jegyző tesz
javaslatot.
(4) Az Écsi Közös ÖnkormányzatiHivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a
temezetet ideiglenes bizottság, illetőleg szakértő készítiel.
(5) A rendelet-tervezetet azÉcsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez kell benyújtani.
(6) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg, melyet a polgármester és a
jegyző ir alá.
(7) Az önkormányzati rendeletet az ÉcsiKözös Önkormányzati Hivatal Ravazdi
Kirendeltségének (9091 Ravazd, Országút u.I19la.) hirdetőtáblájánvalő kifiiggesztéssel kell
kihirdetni. A kihirdetés ideje az ÉcsiKözös Önkormányzati Hivatal Ravazdi
Kirendeltségének (9091 Ravazd, Országtlt u. I19la.) hircletőtáblájén valő kihelyezés napja,
melyet a rendelet eredeti példányan záradéhként kell feltiintetni.
(9) Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és hatályba lépéséről,szükség szerinti
felülvizsgálatáről és a szükséges módosító indítványok előterjesztéséről a jegyző
gondoskodik,
(3)
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(10) A jegyző köteles a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét naprakész áIlapotban
vezetni.
(11) Az önkormányzati rendeletek egy példányát a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalnak meg kell laildeni elektronikusan, valamint az önkormányzat honlapján is
közzé kell tenni.
(I2) Az önkormányzati rendeletek végrehajtásitra kötelezettek a polgármester vagy a jegyző
indítványára té1ékoztatást adnak a végrehajtás helyzetéről és a végrehajtás fontosabb
tapasztalatakől.

VI. fejezet
Az önkorm ányzati képviselő

Az önkormányzati képviselő jogai

23.§
(1) A képviselőt a Mötv-ben
illetőleg terhelik.
(2) A képviselő ftíbb jogai:

a) részt vehet a

és az

és kötelezettségei

SZMSZ-benrögzített jogok

és kötelezettségek

illetik meg,

képviselő-testi,ilet döntéseinek előkészítésében,végrehajtásuk

megszervezésében és ellenőrzésében

b)

kezdeményezheti, hogy a képviselőtestület vizsgálja felül blzottságának, a
polgármesternek, a jegyzőnek, társulásnak - a képviselő-testület által átraházott

önkormányzati ügyben hozott döntését
c) a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges
tájékoztatást, illetőleg üglviteli közreműködést
d) sürgős, azornali intézkedést igénylő közérdelaí ügyben kezdeményezheti a polgármesteri
hivatal intézkedését,amelyre a hivatal 15 napon belül érdemiválasztköteles adni
e) a képviselő-testület bizottságának ülésén tanácskozásijoggal részt vehet
f) javasolhatja a bizottság elnökének a bízottság feladatkörébe tartoző ügy megtárgyalását,
amelyet a bizottság legközelebbi ülóse elé kell terjeszteni és tálrgyalására a képviselőt meg
kell hívni
g) me gbizás al apj án képvis elheti a képviselő -testiiletet
h) a képviselő-testrilet üléséna polgármestertől (alpolgármestertő1), jegyzőtől, a bizottság
elnökétől önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen * vagy legkésőbb
tízenőt napon belül írásban - órdemi választ kell adni.
i) kéréséreaz irásban is benyújtotthozzászőlását ajeglzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg
kérésérea véleményétrőgzítentkell a jegyzőkönyvben
k) kíilön önkormányzati rendeletben meghatározotttiszteletdíj és egyéb juttatás illeti meg.
(a) A képviselő főbb kötelezettségei:
a) tevékeny részvétel a képviselő-testület munkájában
b) olyan magatartás tanúsítása,amely méltóvá teszi a közéleti tevékenysé§€, l választók
biza|méra
c) felkérésalapján részvétela teshileti ülések előkészítésében,valamint a kiilönböző
vizsgálatokban
d) a tudomására jutott áIlarni, szolgálati, üzleti és magántitok megőrzése ltitoktartási
kötel ez etts é ge me gbízatás ának lej árta után i s fennáIl l
e) kapcsolattartás a Község választópolgéraiva|, illetve a különböző önszerveződő lakossági
közösséggel
0 előzetesen bejelenti, ha a testület ülésén nem tud részt venni, illetőleg egyéb
me gbízatásán ak telj es ítése akadályb a ütközik
g) személyes érintettség bejelentése
h)lailön jogszabáIybanmegbatározottakszerintvagyonnyilatkozattétele.
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VII. fejezet
A képviselő-testület bizottságai

A bizottságok működése
24.§.
(1) A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére,a döntés végrehajtásának szervezéséreés
ellenőrzésére állandó és ideiglenes bizottságot hozhat létre.
(2) A.képviselő-testület a következő ál|andő bizottságot ltozza létre: Ugyrendi bizottság

(Az Ügyrendi bizottságok tagjainak
(3)Az Ugyrendi bizottság feladatai

a névsorát a 2.sz.

fuggeléktartalmazza.)

:

a. ) képvi s el ők é s p o l gárme ster va gyonn yllatko zatainak gyűj
b,) vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,

tés e,

c.) vagyonnyilatkozatok kezelése, mely lehetővé teszí a képviselői vagyonnyilatkozatok

nyilvánosságát,
d. ) vagyonn ylatkozat kezelés e során az adatv éőel emről való gondo skodás,
e,) vagyonnylatkozat tételi kötelezettségmegtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása
a közös önkormányzati hivatalon keresztiil,
f.) vagyonnyllatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében:
g.) képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéséhez szükséges azonosító
adatok írásbeli bej elentésére,
h.) felszólításra szolgáItatott azonosító adatok megfelelő őrzése (azt csak abtzottságtagtrai
ismerhetik meg) és ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése.
i.) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljarás eredményéről a képviselő-testtilet soron
következő ülésénvaló táj éko ztatás.
j.) összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálásra
k.) a tikos szavazások lebonyolítása
(2)
bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az
^
megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal
összeférhetetlenség
dőnt az összefórhetetlenségről.
(3) A képviselő-testtilet esetenként meg$atározott feladatokra ideiglenes bizottságokathozhat
létre. Az ideiglenes bizottság elnöke csak képviselő lehet. Az ideiglenes bizottság
megbizatása feladaténak e|végzéséig,illetőIeg az erről szóló előterjesztésnek a képviselŐtesti,ilet által történő elfogadás áig tart.
25.§.
(1) A bizottságok belső működési szabályaikat - az Mötv. és az SzMSz keretei között maguk
hatfuozzákmeg.
(2)
bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A képviselőt a képviselŐ-testület
^
valamennyi
állandó bizottsági üléséremeg kell hívni.
(3) Az elnök köteles összehívni a bizottságot:
a) a képvi s elő -testtilet határ ozatár a,
b) a polgármester indítványára,
c) a bizottsági tagok több mint felónek ínőítványára.
(4) Bármely képviselő javaslatot tehet valamely - a bizottság feladatkörébe 1'artoző - ügy
meg!árgyalására. A bizottság elnöke az inditvényt a bizottságlegkőzelebbi ülése elé terjeszti,
melyre köteles meghívni az índitv ányozó képviselőt.
(5) A bízottság azokban az esetekben tart zárt iJrlést, amelyekben azt az Mötv. kötelezővé
teszi, vagy megengedi.
(6) A bizottság mindentags'aköteles a fudomására jutott állami, szolgálatÍ,izleti és magán
titkot megőizni.
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(7) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni,amely az elhangzott hozzászólások
lényegét,a hozott döntést vagy állásfoglalást, valamint - külön indítványra - a kisebbségi
véleményekettartalmazza. A jegyzőkönyvet abizottságelnöke és egy tagaírjaaIá.
(8) A bizottság elnöke csak a jegyrő útján jogosult a hivatal dolgozóinak feladatot előími,
beszámolót kérni, ellenőrzést tartani.

VIII. fejezet
A polgármester, az alpolgármester, tanácsnok

és a jegyző

26.§
A polgármester
(1) A polgármester tisztségétftíállásban látja el.
(2)
polgármester tagja a képviselő-testtiletnek, a képviselő-testtilet határozatképessége,

'

^
döntéshozatala,
működése szempontjaból települési képviselőnek tekintendő.
(3) A polgármestert akadályoztatása (tartós távolléte 15 napot meghaladja) esetén az
alpolgármester helyettesíti. Kettő akadályoztatás esetében (mindkettő tartós távolléte esetén) a
korelnök látja e| a helyettesítési feladatokat.
(4) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefiiggő feladatai ktilönösen:
a) segíti a képviselők munkáját
b) összehívja és vezeti a testület üléseit
c) képviseli az önkorményzatot
d) szewezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat
e) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, aközakarat érvényesülését.
f) ellátja a képviselő-testtilet által önkorményzati rendeletben átruházott önkormányzati
hatósági hatásköröket, melyet a 4, sz. fiiggelék tartalmaz.
g) szükség szerint gyakorolja a Mötv. 68.§ (l)-ben biztosított jogkörét, hatáskörét.
(5) A polgármestemek a bizottságok működésével összefiiggő fcíbb feladatai:
a) indítván y ozhatj a a bizotts ág ö sszehívását.
b) felfiiggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását,ha az ellentétes a képviselő-testtilet
határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfiiggesztett döntésről a képviselőtestület a következő ülésen határoz.
(6) A közös önkormányzatihivatallal
összefiiggő ftíbb polgármesteri jogosítvanyok:
a) A képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányitja a
hivatalt. A jegyrő egyes munkáltatói jogának gyakorlása tekintetében - az áItala
meg!^ntározott körben - egyetértési jogot gyakorol.
b) A jegyző javaslatának figyelembevételével meghatéttozza a hivatal feladatait az
önkormányzat munkájának a szervezésében,a döntések előkészítésébenés végrehajtásában.
c) Dönt a jogszabály áItal hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
hatáskörökben.
d) A jegwő javaslatára előterjesztóst nyújt be a képviselő-testtiletnek a hivatal belső
szewezeti tagoződásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
ameSlatározására.
e) A hatásköróbe hrtoző ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
(7) A polgármester sajátos közszolgálati jogv,iszonyával kapcsolatos szabályokat, valarrtínt az
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabályokhatározzákmeg.
(8) Megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi
önkormányzati képviselők vagyonnyllatkozatára vonatkozó szabályok szerint.
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(9)

A

polgármester az Mötv. 68.§ (3) bekezdés szerinti, a képviselőtestiilet utólagos
tájékoztatása mellett két ülés közötti időszakban meghozható döntéseit M alábbi

tárgykörökben

a)

hozhatj a meg:

önkormányzat által vagy önkormányzati társulási tagként benyújtható, pályázati
támogatással járő pályázati anyag benyújtása, amennyiben a képviselő-testületi
ülésen történő targyalás a pályázatíhatáidő elmulasztásával jírna és a pályázati
önrész nem haladja meg az2.000.000,- Ft-ot,
b) páúyázati nyilatkozat pótlása, amennyiben a képviselő-testtileti ülésen történő
tárgyalás a nyil atkozattételi batáidő elmul asztás ával j áma,
c) veszélyhelyzet, súlyos káresemény elháÁtáséútoz szükséges intézkedés
meghozatala,
d) az Önkorm ényzatjogérvényesítéseérdekébentett jognyil atkozat vagy beadvány,
kereset, amennyiben a képviselő-testíileti ülésen történő tárgyalás jogvesztő
határidő elmulasztásával járna,
e) amennyiben a döntés elmaradása az önkormányzatnak vagyoni hátranyt jelentene.
A polgármester önkormányzati rendeletben megltatározott értékhatárigdönt a
fonásfelhasználásról, döntéséről tqékoztatja a képviselő-testtiletet.

Az alpolgármester
27.§
(1) A képviselő-testiilet

a polgármester javaslatara, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgrármester helyettesítésére,munkájának segítésérealpolgármestert választ. A képviselőtestület az alpolgétrmestert saját tagjai közül választja meg.
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításávallátja el feladatát.

Az alpolgármesterre megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó jogszabályi
előírások,
@) Az alpolgármester feladatát, hatáskörét a polgármester határozzameg,
(3)

Tanácsnok
28.§. Az Önkormányzati törvény 34.§-a lehetőséget ad a polgármesternek, hogy az
önkormányzati munka hatékonyságának növelésére, a képviselő-testületi döntések
végrehajtásának ellenőrzésére tanácsnoki megbízatással ruháazon fel egy önkormínyzati
képviselőt. Ravazd Községben a polgármester javaslatára a képviselőtesttilet tag|ai közül
minősített többséggel, nyíIt szav azással egy.tanácsnokot választ.

A

tanácsnok feladatául, funkciójául javasolja
kommunikáció megteremtését.

az önkorményzat és a lakosság

közötti

A jegyző
29.§

(1) A polgármester - pályáaat útján - a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt ne-vez ki határozatlan időtartamra. (A kinevezéséhez,
felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszétm arányos, többségi
döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányáb aí7 az egyéb munkáltatói jogokat a közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja. )
(2)
polgármester a jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetére ^
legfeljebb
hat hónap időtartamra -a jegyzői feladatok ellátásával a Közös Önkormányzati
Hivatal székhely szerinti ígazgatási előadój át bizza meg.
(3) A képviselő-testtilet hivatalát a jegyző vezetí. A jegyző gondoskodik az önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ebben a körben:
a) előkészíti a képviselő-testtileti ülésekre és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket
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b) ellátja a testtilet, a bizottságok szervezési és ügyviteli

tevékenységévelkapcsolatos
feladatokat
c) tanácskozási joggal résztvesz a testíilet és a bizottságok ülésein
d) jelzi a képviselő-testületnek és polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő
a döntés-előkészítés során, a szav azás előtt az előterj esztés vitáj ában
e) gondoskodik a testtileti ülések jegyzőkönyvének elkészítésérőI,azt a polgármesterrel együtt
aláíqa.
h) évente b eszámol a képvi selő-testtiletnek a hiv atal tevékenységéről
() A jegyző egyéb fcíbb feladatai:
a) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartoző allarnigazgatási ügyeket,
b) dönt a hatáskörébe utalt önkormanyzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
c) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,
d) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt áIlamigazgatási ügyekben
e) a hatáskörébe tartoző ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a
munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselőt,közszolgálati ügykezelők
és munkavállalói tekintetében.
f) ellátja a kőzigazgatási tevékenységegyszenísítésével,korszenísítésévelösszefiiggő
feladatokat.
h) a képviselő-testület áItal jóváhagyott teljesítmény-követelményi célok alapján a hivatal
köztisztviselői tekintetében évente megltatározza a teljesítmény-követelményeket, értékeli
egyéni munkatelj esítményüket.

IX. fejezet
A képviselő-testület hivatala
A hivatal feladatao szewezete
30.§.
(1) A képviselő-testület ÉcsiKözös Önkormányzatí Hivatal elnevezéssel hivatalt boz |étre,
amely önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv.
(2) Az Ecsi Közös Onkormányzatí Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szery) az önkormányzat gazdáIkoőásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati
igazgatási szervezet, melyrrek feladata az önkormányzat működésével, valamint az
ál\amigazgatási ügyek döntésre való előkészítésévelés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása.

(3) Az ÉcsiKözös Önkormányzati Hivatal működéséhez, fenntartásáíT z szükséges
költségvetési előirányzatokat és létszámkereteket a rendelkezési jogosultságokat az éves
költségvetési rendelet szabályozza. A rendeletalkotás előtt a társulás tagai együttes ülésen,
hatátr o zattal hagyj ák j

óvá a közö s hivatal költs égvetését.

(4) A Közös Hivatal működési rendjének, a feladat- és hatáskörök
munkavégzés szakmai szabáIyainak, a munkaerő-gazdáIkodás

gyakorlásának, a

és foglalkoztatási

jogviszonyokkal összefiiggő hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait
keretei között - a polgármester jóváhagyásával a jegyző állapída meg.

-

a jogszabályok

X. fejezet
Az önkorm ányzat gazdálkodása

Az önkormányzat gazdasági alapjai
31.§

Az

önkormányzat tulajdonára és gazdáIkodására vonatkozó részletes szabályokat külön
önkormányzati rendel et ek hatát o zzák me g.

n

Az önkorm ányzat költségvetése
32.§
(1) A képviselő-testíilet a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A
költségvetés összeállításának részletes szabályait az áIlamháutartásről szóló törvény, a
feladatfinanszirozási rendszer keretében nyujtott támogatás mórtékét az állami költségvetési

törvóny határozzameg.
(2)
költségvetés tervezetében először a törvényben vagy önkormányzati rendeletben
^
kötelezően
előírt önkorményzati feladatok megvalósítását kell kidolgozni, ezek után kell
j avasolni további, még vállalható önkorm ányzatt feladatokat.
(3) A költségvetési rendelet teryezetét a jegyző kószíti elő, s a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé. A kiilön jogszabályban előírt kötelező érdekegyeztetésta polgármester
folytatja le.

Az önkorm ányzat gazdálkodása
33.§
(1) Az önkormányzaí gazdáIkodásának feladatait azEc,si Közös
el.

(2)

Önkormányzati Hivatal látja

Az önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan működő intézmények a működési

kiadásokra biztosított pénzeszközeiket

az Ecsi Közös

Önkormányzati Hivatal által

meghatfuozott ütemben és mértékbenhasználhatják fel. Az intézmény részérebiztosított éves
költségvetési keretet csak a képviselő-testület módosíthatja.
34.§.

(1)

A

Képviselő-testület gazdasági programját, fejlesztési tervét, a Mötv.116.§-ában

megjtatár ozott tartalommal fo gadj a el.
(2) A gazdaságt progIam, fejlesztési tew a képviselő-testület megbízatásának időtartamára,
vagy aztmeghaladó időszakra szól.
(3) A gazdaságs programot, fejlesztési tervet a képviselő-testtilet az alakulő ülésétkövető hat
hónapon belül fogadja el, ha az e1y választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági
program, fejlesztési tew az előző ciklusidőn túlnyúló, űgy azt az t$onnan megválasztott
képviselő-testület az alakulő ülésétkövető hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és
legalább a ciklusidő végéigkiegészítenivagy módosítani.
@) Az önkormányzat a költségvetési, a költségvetés teljesítésiés szakmai tevékenységének
bemutatására, értékelésére
vonatkozó adataínak ktilön jogszabályban meghatátrozott kőrét
évente azBcstKözös Önkormanyzatihivatal Ravazdi Kirendeltség (9091 Ravazd, Országút u.
I l 9 l a.) hirdetőtábl áj án közzéteszi.

Belső kontrollrendszer
35.§.
(1) A helyi önkormínyzatnak nffitott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségvetési
támogatások felhaszná|ásat az Eurőpai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes
szervezeteí, kormányzatí ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar
Államkincstír, az ellenőrzési hatóság, az eurőpu uniós támogatások irányító hatóságai és a
közreműkö dő szew ezetek képviselői is ellenőrizhetik.
(2) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert ezen
belül belső ellenőrzést működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére állő
forrás ok szab ály szerú, gazdas ágos, hatékony é s eredménye s felhasz náIás át.
(3) Az önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testiilet az előző év
december 3 l-ig hagyj a jővá.
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@)Az önkormányzat belső ellenőrzését ellátó személyek vagy szervezetek:

a.) ellenőrzést végeznek a képviselő-testület hivatalanál az önkormányzat működésével
kapcsolatos feladatokra vonatkozóan,
b.) ellenőrzést végezhetnek az önkormányzat felügyelete alátartoző költsógvetési szerveknél,
az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági
társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint az önkormányzat

költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan

a

kedvezmény ezett szervezeteknél.

Társulások
36.§.
Ravazd Község Önkormányzata az alábbi társulások tagja:
Pannonhalma Többcélú Kistórségi Társulás(Székhely: 9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zs. űt25.),
Győr NagytérségiHulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (Székhely: 902I Győr,
Városház tór 1.)
XI. fejezet

37.§
Tö rvényességífelügyelet

Ravazd Község Önkormányzata tőrvényességi felügyeletét a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal látj a el.

XII. fejezet

zárő rendelkezések

38.§

(I) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és ezze| egyidejűleg hatályát veszti az
önkormányzat szervezeti és működési szabáIyrzatátrőI szőlő IDaI5.(IL10.) számí rendelet és a
szervezeti és működé si szúáIyzatárőI szóló módo sítő 7 l2015.(N.07.) számű rendelet.
(2) A Ravazd Község Önkormányzata Szervezeti és Működósi SzabalyzatarőI szőlő
önkormanyzati rendelet fiiggelékeként kell kezelni :
a.) a települési képviselők névsorát
b.) a képviseiő-testület Ügyrendi bizottságának névsorát
c.) kormányzati funkciók kimutatását
d.) átruházott hatáskörök

Ravazd,2016.03.I6
'! * y!
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polgármester i.,.." i;,.,ld
*:
,), ,llCi,{l §,'

FeketénéVarga

.,ra'

,,1*

l

Bertalanné Józsa Judit
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Dr. Bertalann é J,őzsa Judit
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1. függelék
a képviselő-testület és szervei szerlrezeti és működési szabáIyzatarő| szőIő 212016.(III.29")

számu önkorm ányz ati rendel ethez

.t

xÉpvrsELő-TESTüLET TAGJAI

FeketénéVarga Mrária polgármester

Lakcím: 9091 Ravazd, Országllt u. 78.
T eI. : 0620 l 320833

E-mail

:

9

;

9 6l

47 4 -099 ; 9

6l

47 4-087

hivatal@ravazd.hu

Farkas sandor
Lakcím:9091 Ravazd, Petőfi u. 10.
Tel.: 0630/2112963

Molnámé Varga Tímea
Lakcím:9091 Ravazd, Szőlő hegy 2la.
Tel.: 062014872878
Nagy Csaba
Lakcím: 9091 Ravazd, Hunyadi u. 3.
Te1^.:

062019225716

E-mail : nag}r. csaba@ gyorszcrl.hu
Sipák Norbert

Lakcím: 9091 Ravazd, Paphegy u. 40.
Tel.: 062015997873
E-mail

:

sipaknorbert@freemail.hu

Székely Szilvia

Lakcím: 9091 Ravazd, SzőIő hegy

3l

a.

E-mail : szilvia, szekely@eon-hun gari

a.

Tel.: 0630/42815556
com

Vas Zsolt

Lakcím: 9091 Ravazd, Vörösvári

u. 4.

Tel.: 0630/3012217
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2. függelék

a képviselŐ-testiilet és szervei szervezeti és működési szabályzatfuől szőlő 21201ó.([I.29,)
számű önkormrányzati rendel ethez

Üg;,,rendi bizottság tagi ai

Farkas Sándor elnök
Molnárné Varga Tímea
Nagy Csaba
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3. sz. függelék

'

a képviselő-testíilet és szervei szewezeti és működési szabályzatáről szőIő 2/2016. (II1.29.)
önkormányzati rendel ethez
,,kormányzati funkciók kimutatása"
0 1 1 1 3 0 Önkormán yzatok és önkormán yzati hiv atalok j ogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
0II220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal valő gazdáIkodással kapcs. feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáso|<hoz
kapcsolódó
tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
0 1 8 0 1 0 Önkormán yzatok el számolása a központi költségvetés s el
0 1 8 03 0 Támogatási célúftnanszírozási műveletek
04123 l Rövid időtartamú közfoglalk oztatás
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
0 4 I 23 3 Ho sszabb időtartamú közfo gl alk oztatás
0421 80 Állategészségrigyi ellátás
0451i0 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120 Út autópálya építése
045160 Közutak hidak üzemeltetése és fenntartása
0474I0 Ár és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek
0 5 2 020 S zennyv íz, g$ij tés tísztitás, elhel yezé s
064010 Közvilágítás
06601 0 Zöldterület kezelés
0 6 6020 Váro s-, közsé ggazdálkodási egyéb szol gáltatások
07 2I l 1 Háaiorv osi alapellátás
01 2311 Fogorvosi alapellátás
012312 Fogászati ügyeleti ellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
07 4032 lfiúság-egészségügyigondozás
07 606I Környezet-egészségügyi feladatok
07 6062 Település-egészségügyifeladatok
08 1 045 Szabadidősport tevékenységek támo gatása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételfejlesztése
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékekgondozása
0 8 4040 E gyháLzak tevékenys é gének támo gatás
084031 Civil szervezetek működési támogatása
091 1 1 0 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igénytígyermekek óvodai nevelésének,ellátásának szakmai feladatai
09 1 1 40 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai
09I2I2 Sajátos nevelési igénytítanulók nappali rendszerű nevelésének,oktatásának
Szakmai feladatai 1-4 évfolyamon
091220 Köznevelési intézményI-4,évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával
Összefiiggő működtetési feladatok
092112 Sajátos nevelési igényútanulók nappali rendszerű nevelósének,
oktatásának szakmai fel adatai 5 - 8. évfolyamon
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésévei,
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oktatás ával ö sszefiiggő működtetési feladatok
09601 0 Ovodai intézményiétkeztetés

Iskolai intézményiétkeztetés
Betegséggel kapcslatos pénzbeli ellátások, támogatások
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Munkanélkíili aktív koruak ellátásai
Lakásfenntartás sal, lakhatással ö sszefiiggő ell átások
1 0705 1 Szociális étkeztetés
l07 052 Házi segítségnyujtás
1 0705 5 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáItatás
107060 Pgyet szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
900020 Onkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei állanháztartáson kívülről
096020
1 0 1 1 50
1 03 0 1 0
1 0403 0
104051
105010
1 06 0 1 0
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4. sz. függelék

Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testiilete által polgármester::e átruházott hatáskörök
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3l20l5.(XL02.) rendelet (tovabbiakban: R)
alapján:

1. A R.

2.
3.

8. §. (1) bekezdés c.) pontja esetében
A R. 9. §. esetében (temetési támogatás)
A R. 12. §. esetében (köztemetés)
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