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RAVAZD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2007./IV.12./
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
Ravazd község Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 18. §. /1/ bekezdésében és a 16. §. /1/ bekezdésében meghatározott
jogkörében a következőket rendeli.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Önkormányzat és jelképei
1.

§.

/1/ Az Önkormányzat hivatalos megnevezése:
Ravazd Község Önkormányzata / továbbiakban: Önkormányzat /
Székhelye: 9091 Ravazd, Országút u. 119/a.
/2/ A Képviselő-testület hivatalos megnevezése:
Ravazd község Képviselő-testülete / továbbiakban: Képviselő-testület /
Székhelye: 9091 Ravazd, Országút u. 119/a.
A Képviselő-testület névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.
/3/ A Képviselő-testület hivatala:
Écs – Ravazd Körjegyzősége
Székhelye: 9083 Écs, Fő u. 94.
/4/ A Képviselő-testület az Önkormányzat legfőbb testületi szerve. Az Önkormányzati feladatok és hatáskörök a Képviselőtestületet illetik meg.
A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.
/5/ A Képviselő-testület törvényi felhatalmazás alapján önállóan, szabadon és demokratikus módon, széleskörű nyilvánosság
mellett intézi a község közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról és gyakorolja a helyi önkormányzati közhatalmat.
2.

§.

/1/ Az Önkormányzat, a Képviselő-testület és Écs-Ravazd Körjegyzősége hivatalos pecsétje: kör alakú pecsét, középen a
Magyar Köztársaság szentkoronás címere, a köríves a következő felirattal:
a./ Ravazd község Önkormányzata
b./ Ravazd község Képviselő-testülete
c./ Écs-Ravazd Körjegyzősége
d./ Ravazd község polgármestere
II. FEJEZET
A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
3.

§.

/1/ A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátáshoz a közhatalom önkormányzati típusú helyi
gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.
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/2/ Az önkormányzat – a törvény keretei között – önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a
feladat és hatáskörébe tartozó közügyeket.
Döntését az Alkotmánybíróság, illetve Bíróság is kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.
4.

§.

/1/ A Képviselő-testület tevékenységével a helyi önkormányzati politikában vállalkozást élénkítő piacorientált környezetet
teremt.
/2/ A Képviselő-testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat és hatáskörébe nem tartozó, de a falu
közösségét érintő ügyekben is.
E jogával különösen akkor él, ha az ügy a településfejlesztéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros
kapcsolatban.
5.

§.

/1/ A Képviselő-testület saját feladatainak eredményes megoldása érdekében együttműködhet a megyei önkormányzattal.
A koordináció keretében közreműködik a megyei tervek, elképzelések kidolgozásában.
A kapcsolattartás a polgármester feladata.
/2/ Az önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségének tevékenységét, együttműködik
közösségeikkel.
6.

§.

/1/ Törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján Kormányrendelet kivételesen a polgármestert államigazgatási hatáskörrel
ruházhatja fel.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA, HATÁSKÖRE, SZERVEZETE
7.

§.

/1/ A Képviselő-testület ellátja a törvényben meghatározott és ráruházott kötelezően ellátandó feladat és határköröket,
amelynek gyakorlását az erre vonatkozó hatályos jogszabályok állapítják meg.
/2/ Az önkormányzat feladata a közszolgáltatások körében különösen:
- településrendezés és településfejlesztés,
épített és természeti környezet védelme,
a lakásgazdálkodás,
a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás,
a helyi közutak és közterületek fenntartása,
a helyi köztisztaság, település tisztaság biztosítása,
gondoskodás a helyi tűzvédelemről,
a közbiztonság helyi feladatainak segítése,
gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról,
közművelődési és sporttevékenység támogatása,
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
/3/ Az önkormányzat köteles gondoskodni:
az egészséges ivóvízellátásról,
az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, nevelésről,
az egészségügyi és szociális alapellátásról,
a közvilágításról,
- a helyi közutak fenntartásáról
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-

-

a körjegyzőség működtetéséről,
a hulladékgazdálkodásról .
8.

§.

/1/ A Képviselő-testület a törvényi kötelezettségek teljesítésén túl szabadon vállalhat közfeladatokat amelyek:
a./ nem sértik és nem veszélyeztetik a Képviselő-testület kötelezően ellátandó feladat és hatáskörének ellátását, a közösség
érdekét.
b./ nem tartoznak más szervek kizárólagos feladat és hatáskörébe.
c./ az ellátáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
/2/ A Képviselő-testület az önként vállalt közfeladatok tárgyában az éves költségvetésben, a fedezet egyidejű biztosításával
foglal állást.
9.

§.

/1/ A Képviselő-testület hatásköréből – az Ötv. 10. §-ban foglaltak figyelembevételével – nem ruházható át:
a./ a rendeletalkotás
b./ szervezetének kialakítása és működésének meghatározása
c./ gazdasági program meghatározása, végrehajtásának elfogadása
d./ a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás
e./ a helyi népszavazás kiírása
f./ az önkormányzati jelképek, kitüntetések, elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása
g./ a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásáról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadásáról
h./ helyi adó megállapítása, hitel felvétel
i./ településrendezési terv jóváhagyása, módosítása
j./ önkormányzati társulás létrehozása, vagy megszüntetése
k./ megállapodás külföldi önkormányzatokkal való együttműködésről
l./ intézmény alapítása, átalakítása, megszüntetése
m./ közterület elnevezése, emlékmű állítás
n./ eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál
o./ bíróság népi ülnökeinek megválasztása
p./ vélemény nyilvánítás olyan ügyekben, amelyben törvény a Képviselő-testület álláspontjának kikérését írja elő
r./ amit a törvény a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal
s./ felterjesztési jog gyakorlása
/2/ A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladatokat a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.
/3/ Az átruházott hatáskörökről a polgármester a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámol.
/4/ A Képviselő-testülettől kapott hatáskör tovább nem ruházható át. Az átruházott hatáskörök gyakorlására a Képviselőtestület utasítást adhat.
/5/ A Képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából önkormányzati intézményt vagy más
szervezet / továbbiakban: intézmény / alapít, kinevezi vezetőit.
Az intézményvezető kinevezése során – a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és más jogszabályok
alapulvételével – részletes eljárási szabályokat állapít meg.
III. FEJEZET
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE
10. §.
/1/ A Képviselő-testület a megválasztott települési képviselőkből és a polgármesterből áll.
/2/ A Képviselő-testület tagjainak száma 8 fő / a polgármester és7 fő települési képviselő /, tagjait az 1. számú melléklet
tartalmazza.
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11. §.
/1/ A Képviselő-testület alakuló, rendes , rendkívüli ülést és közmeghallgatást tart.
/2/ Az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül kell összehívni. Az összehívásról a polgármester gondoskodik. Az
ülés a körelnök nyitja meg és vezeti a polgármester eskütételéig. Az alakuló ülésen kell dönteni a polgármester
illetményéről.
/3/ A Képviselő-testület rendes ülést általában kéthavonként, de szükség szerint ennél gyakrabban is tart.
/4/ A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt a javasolt napirend megjelölésével a polgármesternél kell írásban
előterjeszteni.
/5/ Soron kívüli esetben a polgármester a Képviselő-testület ülését rövid úton /telefonon, személyes kiértesítéssel / is
összehívhatja.
/6/ A Képviselő-testületet a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze.
/7/ A képviselő-testület társulási megállapodás keretei között szabályozza az együttes ülés tartásának

kötelezettségét. Az együttes ülést az érintett önkormányzatok polgármesterei hívják össze. Az együttes ülések
helye rögzített sorrendben Écs, Ravazd önkormányzatának hivatalos helyiségei, melytől a polgármesterek
közös megegyezése esetén el lehet térni. Az együttes ülést az ülés helye szerint illetékes polgármester vezeti.
12. §.
/1/ A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart.
/2/ A Képviselő-testület ülését 5 napon belül össze kell hívni ha legalább 2 képviselő, illetve a Képviselő-testület
bizottságának írásban benyújtott napirendet is tartalmazó indítványára.
Ha a polgármester az indítvány átvételétől számított 5 napon belül a Képviselő-testület összehívását elmulasztja annak
összehívását 15 napon belül a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője teszi meg.
/3/ A Képviselő-testület összehívását indítványozhatja:
a./ Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője,
b./ népi kezdeményezés.
13. §.
/1/ A Képviselő-testület közmeghallgatást nem tartalmazó üléseit a Faluházban tartja . Célszerűségi szempontból kihelyezett
ülés is tartható.
/2/ A rendes ülésre szóló meghívót a Képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre
szóló meghívót legalább 24 órával előbb kell kézbesíteni.
/3/ A Képviselő-testület ülésének időpontjáról és tárgyáról a község lakosságát a z Écs-Ravazd Körjegyzősége Ravazdi
Irodája
hivatalában
és a község hirdetőtábláin keresztül a meghívó kifüggesztésével kell értesíteni.
/4/ A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a./ a község önkormányzatának képviselőit,
b./ a körjegyzőt,
c./ a napirend előadóját,
d./ akiket a polgármester vagy a képviselők javasolnak.
e./ az intézményvezetőket
A Képviselő-testület munkaprogramja, munkaterve
14. §.
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/1/ A polgármester fél éven belül gazdasági programot terjeszt a Képviselőtestület elé, amely a Képviselő-testület
megbízatásának időtartamára a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezésének főbb céljait, feladatait tartalmazza.
A ciklusprogramot megvitatás után a Képviselő-testület hagyja jóvá.
/2/ A Képviselő-testület az előre látható feladatok jobb előkészítése érdekében naptári évre szóló munkatervet fogad el.
A munkatervet minden év január 31-ig a körjegyző állítja össze és terjeszti a Képviselő-testület elé.
/3/ A munkatervnek tartalmazni kell:
a./ testületi ülések tervezett időpontját
b./ napirendek tárgyát, előadóját
c./ közmeghallgatást igénylő napirendeket.
A Képviselő-testületi ülések nyilvánossága, zárt ülés
15. §.
/1/ A Képviselő-testület ülése – a /2/-/3/ bekezdésben meghatározott eseteket kivéve – nyilvános.
/2/ A Képviselő-testület zárt ülést tart:
a./ választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyaláskor, ha az érintett a nyílvános tárgyalásba nem egyezik
bele.
b./ önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor
c./ összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor.
/3/ A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el:
a./ az önkormányzat vagyonával való rendelkezés
b./ az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
/4/ Zárt ülés tartását a polgármester, bármely képviselő és a körjegyző javasolhatja.
/5/ Zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a körjegyző és meghívása esetén az érintett meghívása.
A Képviselő-testület ülése, vezetése.
16.§.
/1/ A Képviselő-testület ülését a polgármester, távolléte vagy akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti.
Akadályoztatásnak minősül az is, ha a polgármestert a döntésből kizárták.
/2/ A polgármesteri, alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetére a Képviselőtestület összehívását és az ülés vezetését az Ügyrendi Bizottság elnöke látja el.
/3/ A polgármester munkáját a Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal a körjegyző segíti.
/4/ A Képviselő-testület ülésén a polgármester:
a./ megállapítja a határozatképességet, a jelenlévő képviselők számát, a határozatképességet az ülés tartama alatt
folyamatosan ellenőrzi.
b./ megnyitja a Képviselő-testület ülését.
c./ tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
d./ javaslatot tesz napirendre, napirendeket megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát.
e./ megadja a szót a megjelent állampolgároknak, szükség szerint szünetet rendel el.
f./ napirendi pontként megszavaztatja a határozati javaslatot, megállapítja a szavazás eredményét és kihirdeti a testület
döntését.
g./ figyelemmel kíséri a napirendekkel kapcsolatban a képviselőkkel kapcsolatos esetleges személyes érintettséget, ez
ügyben haladéktalanul intézkedik.
h./ az ülés bezárása előtt a képviselők interpellációinak, kérdéseinek felvetésére adja ma a lehetőséget.
i./ bezárja a Képviselő-testület ülését.
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/5/ A Képviselő-testület a napirendekről külön határoz.
/6/ Minden előterjesztés és napirendi javaslat felett külön-külön kell vitát nyitni.
/7/ A napirend előadójához a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket intézhetnek amelyre
még a vitát megelőzően válaszolni kell.
A napirend előadója a vita előtt a napirendhez szóban kiegészítést tehet.
/8/ A hozzászólások számának és időtartamának korlátozására, illetve a vita lezárására a Képviselő-testület bármely tagja
javaslatot tehet, ami felett a Képviselő-testület határoz.
/9/ Napirend elhalasztására idő hiányában, vagy előkészítetlenség hiánya miatt bármely képviselő indítványt tehet, amelyről
a Képviselő-testület egyszeri szótöbbséggel határoz.
/10/ A polgármester felhívására az elhangzott javaslatok törvényességéről a körjegyző nyilatkozik.
/11/ A polgármester először a vitában elhangzott módosító és kiegészítő javaslatokat külön-külön az elhangzás sorrendjében,
majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavaztatja meg.
/12/ A Képviselő-testület – a szavazati arányok rögzítésével – alakszerű határozat nélkül dönt:
a./ feladat meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról, a napirend elfogadásáról,
b./ informális jelentések tudomásul vételéről,
c./ átruházott hatáskörben hozott döntések, szóbeli tájékoztatásról.
17. §.
/1/ A Képviselő-testület ülésének rendjéért a polgármester felelős.
/2/ A polgármester a Képviselő-testület ülésének rendjét a következők szerint biztosítja:
a./ figyelmezteti a hozzászólót, ha eltér a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő megfogalmazást
használ.
b./ rendre utasítja azt a képviselőt, aki méltatlan magatartást tanúsít.
c./ a rendre utasított felszólalótól megvonja a szót, és szükség esetén javaslatot tesz a vitából való kizárására, e javaslatról
a Képviselő-testület vita nélkül egyszeri szótöbbséggel határoz.
d./ rendre utasítja, illetve a terem elhagyására kötelezi a rendzavarást tanúsító - nem képviselő- jelenlévőt.
/3/ A polgármesternek a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába
szállni nem lehet.
18. §.
/1/ A Képviselő-testület ülésére tárgyalási anyagként írásos anyag készül, az alábbi ügyekben:
a./ önkormányzati rendeletalkotás
b./ intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése,
c./ helyi népszavazás kiírása,
d./ Képviselő-testület jelképeinek meghatározása,
e./ költségvetés, zárszámadás elfogadása,
f./ hitelfelvétel,
g./ munkaterv
/2/ Az előterjesztés főbb elemei:
a./ Az első részben meg kell határozni az előterjesztés címét, tárgyát, ismertetni kell az előzményeket, a tárgykört
rendező jogszabályokat s mindazokat a körülményeket, tényeket, adatokat, amelyek lehetővé teszik az értékelést s
a határozati
javaslat indokolják.
b./ A második rész az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot tartalmazza a végrehajtásért felelősök
megnevezésével és a határidők megjelölésével.
A határozati javaslatot minden esetben írásban kell előterjeszteni.
/3/ Az /1/ bekezdésben nem említett ügyek szóban is előterjeszthetők.
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Sürgősségi indítvány
19. §.
/1/ A Képviselő-testület a polgármester javaslatára minősített szótöbbséggel, soron kívül dönt a sürgősségi előterjesztés
tárgyában.
/2/ A sürgősségi indítvány benyújtásának szabályai:
a./ sürgősségi indítvány – sürgősség tényének rövid indokolásával – legkésőbb az ülést megelőző nap 12 óráig írásban kell
benyújtani a polgármesternél.
b./ sürgősségi indítványt nyújthat be a polgármester, bármely képviselő és a körjegyző.
c./ a sürgősségi indítvány elfogadása esetén első napirendi pontként kerül megtárgyalásra.
d./ ha a Képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni és a
napirendek meghatározásakor kell állást foglalni arról, hogy mikor és hányadik napirendi pontként tárgyalja meg a
Képviselő-testület.
Határozatképesség, határozathozatal, szavazás
20. §.
/1/ A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselők több mint fele jelen van. / 6 fő/
/2/ Ha a Képviselő-testület ülését határozatképtelenség miatt el kell halasztani, akkor azt a polgármester 15 napon belüli
időpontban újólag köteles összehívni.
A Képviselő-testület ülésének összehívására megváltozott napirendekkel is sor kerülhet.
/3/ A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.
A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő javaslatára a Képviselőtestület dönt.
Kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
/4/ A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.
/5/ Szavazategyenlőség esetén a vitát tovább kell folytatni és ha ez sem vezetne döntéshozatalra, az előterjesztést az
előkészítőnek ismételt mérlegelésre vissza kell adni, az adott napirendet a következő Képviselő-testületi ülésen kell
megtárgyalni.
/6/ Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint a felének, azaz 6 főnek az egybehangzó szavazata szükséges.
/7/ A Képviselő-testület minősített többségének döntése szükséges a szabályzatban eddig meghatározott minősített többséget
igénylő ügyeken kívül:
- önkormányzati rendeletalkotáshoz,
- az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe
utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz,
- önkormányzati társulás létrehozásához, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz,
- külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz,
- intézmény alapításához, megszüntetéséhez,
- képviselő kizárásához,
- az Ötv. 12. §. /4/ bekezdés b./ pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez,
- a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához.
/8/ A Képviselő-testület döntéseit / határozat, rendelet / nyílt szavazással hozza.
A szavazás kézfeltartással történik.
/9/ Titkos szavazást tarthat a Képviselő-testület mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést tart, illetve tarthat. A
Képviselő-testület titkos szavazással dönt a törvény által meghatározott esetekben.
A titkos szavazást kezdeményezheti a polgármester, alpolgármester, a bizottság elnöke, vagy bármely önkormányzati
képviselő. A tikos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le.
/10/ Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást a képviselőtestület következő ülésén lehet megismételni.
Újabb szavazategyenlőség esetén a szavazás azonnal megismételhető.
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/11/ Név szerinti szavazást kell elrendelni ha:
- azt a törvény előírja,
- azt legalább 3 képviselő indítványozza,
- azt a polgármester vagy bizottsági elnök kéri,
Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.
/12/ Név szerinti szavazás esetén a körjegyző felolvassa a képviselők nevét és a jelenlévő képviselők pedig nevük
felolvasásakor igennel, vagy nemmel szavaznak. A név szerinti szavazásról mindig kötelező jegyzőkönyvet készíteni. A
külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. /12/ Szavazás előtt a körjegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
Interpelláció, kérdés
21. §.
/1/ A Képviselő-testület tagjai az ülésen a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a körjegyzőhöz és a bizottság elnökéhez
interpellációt, kérdést terjeszthetnek elő.
/2/ Az interpelláció tárgyának szoros kapcsolatban kell állnia az önkormányzat hatásköreinek ellátásával, szervezési ellátási
feladataival, illetve az önkormányzat irányítása, felügyelete alatt álló intézményekkel.
/3/ Az interpellációt a Képviselő-testület ülésén a napirendek lezárása után lehet beterjeszteni, melyre az ülésen vagy az ülést
követő 15 napon belül kell választ adni az interpellálónak, a válasz másolatát egyidejűleg minden képviselőnek meg kell
küldeni.
Ilyenkor a válaszadás elfogadásáról a Képviselő-testület a következő ülésen határoz.
Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik és külön dönt erről a Képviselő-testület. Ha a
válaszadás vizsgálatot igényel akkor az interpelláció kivizsgálásába be kell vonni az indítványtevőt is.
A vizsgálat lefolytatásával a Képviselő-testület megbízhatja a tisztségviselőket.
/4/ Az interpellációkról a körjegyző nyilvántartást vezet.
22. §.
/1/ Kérdés minden olyan önkormányzati feladat és hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű
felvetés, vagy tudakozás, amely tartalma szerint nem sorolható az interpelláció fogalma közé.
/2/ A megkérdezett a Képviselő-testület ülésén köteles választ adni, válaszának elfogadásáról a Képviselő-testület akkor
határoz vita nélkül, ha a kérdező nem fogadta el a választ. Kérdés és arra adott válasz esetében határozathozatalra nem
kerül sor.
A jegyzőkönyv
23. §.
/1/ A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyv készül.
/2/ A jegyzőkönyv készítésekor mindazokat a tartalmi és formai szempontokat érvényesíteni kell, amelyek hitelesen
visszaadják az ülésen történteket és bizonyítják, hogy az ülésen eleget tettek a törvényességi követelményeknek.
/3/ A jegyzőkönyv elkészítéséről a körjegyző gondoskodik.
/4/ A jegyzőkönyv tartalmazza:
a./ Az ülés idejét, helyét, kezdési és befejezési időpontját,
b./ a megjelent és távolmaradt képviselők, tanácskozási joggal résztvevők és meghívottak nevét, az érdeklődők számát,
c./ a határozatképességet, az ülés megnyitását,
d./ elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontok előterjesztőinek megjelölését,
e./ napirendi pontként szóbeli kiegészítést, a kérdések, hozzászólások, válaszok tömör megfogalmazását a tanácskozás
lényegét, a határozathozatal módját és számszerű eredményét, a határozat szó szerinti szövegét, külön indítványra a
kisebbségi véleményt.
f./ a Képviselő-testület ülésén történt fontosabb eseményeket, az elhangzott képviselői kérdéseket, és az arra adott választ,
a polgármester esetleges intézkedéseit.
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/5/ A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a./ a meghívó,
b./ a tárgyalásra került írásos előterjesztés,
c./ az elfogadott rendeletek.
/6/ A jegyzőkönyvet a polgármester / a Képviselő-testület ülését levezető alpolgármester / és a körjegyző írja alá.
/7/ A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a körjegyző köteles megküldeni a Közigazgatási Hivatalnak.
/8/ A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a Körjegyzőség kezeli. A jegyzőkönyveket évente be kell kötni
és az irattárba kell elhelyezni.
IV. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELKEZÉSEI
24. §.
/1/ Képviselő-testület döntései:
a./ Képviselő-testületi rendelet,
b./ Képviselő-testületi határozat.
/2/ A Képviselő-testület rendeleteit és határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal,
évszám megjelöléssel kell ellátni a következők szerint:
a./ A Képviselő-testület rendeletének jelzése:
Ravazd község Önkormányzata Képviselő-testületének …./200…/….hó…nap/ rendelete.
A zárójelben feltüntetett dátum a rendelet kihirdetésének időpontja.
A megjelölés magában foglalja az önkormányzat megnevezését, a rendelet számát, elnevezését és címét.
b./ A Képviselő-testület határozatának jelzése:
Ravazd község Önkormányzata Képviselő-testületének …./200…/…hó…nap/ határozata.
A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának időpontja.
/3/ A Képviselő-testület rendeleteiről és határozatairól a Körjegyzőség nyilvántartást vezet.
/4/ A Képviselő-testület határozatát a jegyzőkönyv elkészítését követő 8 napon belül meg kell küldeni a végrehajtásért felelős
személyeknek, a végrehajtásban érintett személyeknek és szerveknek.
Az önkormányzat rendeletalkotása
25. §.
/1/ A Képviselő-testület – az Ötv. 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a törvény által nem szabályozott
helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvényi felhatalmazás alapján annak végrehajtására a feladat és
hatáskörébe tartozó ügyekben önkormányzati rendeletet alkot.
/2/ Képviselő-testületi rendelet alkotását kezdeményezhetik:
a./ polgármester, alpolgármester.
b./ a Képviselő-testület bizottsága.
c./ a képviselők.
d./ a körjegyző.
/3/ A rendeletalkotásra irányuló kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani, aki azt a Képviselő-testület következő
rendes ülésén előterjeszti.
A Képviselő-testület a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek esetében külön meghatározhatja a rendelet előkészítés
rendjét.
/4/ A rendelet-tervezet szakszerű előkészítéséért a körjegyző a felelős, aki biztosítja hogy testület elé döntésre alkalmas anyag
kerüljön. A tervezet elkészítésébe a körjegyző szükség szerint szakértőket vonhat be, s a feladat elvégzésére ideiglenes
bizottság is alakítható.
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/5/ A rendelet hiteles és végleges szövegét a körjegyző szerkeszti meg.
/6/ A Képviselő-testület rendeletét a polgármester és a körjegyző írja alá.
A rendeletet ki kell hirdetni. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik, aki a kihirdetés tényét a rendeletre záradékként
rávezeti.
/7/ A Képviselő-testület rendeletének kihirdetése a Körjegyzőség hirdetőtábláján történik.
/8/ A körjegyző gondoskodik a megalkotott rendeletek folyamatos karbantartásáról. Ennek érdekében – indokolt esetben –
kezdeményezi a rendeletek módosítását, illetve hatályon kívül helyezését.
V. FEJEZET
A települési Képviselő
26. §.
/1/ A települési képviselő a község egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak érdekeit.
A képviselőt az Ötv-ben és az SZMSZ-ben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik. A települési
képviselő tiszteletdíjban nem részesül.
/2/ A képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztást követő ülésen az Ötv. 32. §-a szerint esküt tesz.
/3/ A képviselő – tevékenysége során – hivatalos személyként jár el.
/4/ A Képviselő-testület tagjainak főbb jogai:
a./ részt vehet a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében.
b./ tanácskozási joggal részt vehet a bizottság ülésén, javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladat és hatáskörébe
tartozó ügy megtárgyalását.
c./ kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül a polgármesternek átruházott hatáskörben hozott döntését.
d./ a testület megbízása alapján képviselheti a Képviselő-testületet.
e./ közérdekű ügyekben kezdeményezheti a Körjegyzőség intézkedését, amelyre a Körjegyzőség 15 napon belül köteles
választ adni.
f./ a Körjegyzőségtől igényelheti a képviselői munkához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést.
/5/ A Képviselő-testület tagjainak főbb kötelességei:
a./ a Képviselő-testület ülésén megjelenni, testületi munkában tevékenyen részt venni.
b./ akadályoztatása esetén távolmaradását a polgármesternek bejelenteni.
c./ képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre a választók bizalmára.
d./ felkérés alapján részvétel a testületi döntések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban.
e./ a képviselő a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles megtartani a tudomására jutott állami, szolgálati titkot,
valamint köteles figyelembe venni az Alkotmánynak, a Polgári Törvénykönyvnek és a személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1993. évi LXIII. törvénynek a magántitokra és a személyes adatok
védelmére vonatkozó szabályait.
f./ képviselői minőségben tudomására jutott információkat saját maga, vagy más előnyére, hátrányára történő
felhasználásától tartózkodnia kell.
g./ kapcsolattartás a választópolgárokkal, illetve különböző önszerveződő lakossági közösségekkel.

VI. FEJEZET
A képviselő-testület bizottsága
27. §.
/1/ A Képviselő-testület a döntések előkészítésére, véleményezésére, illetve a döntések végrehajtásának összehangolására,
ellenőrzésére állandó vagy ideiglenes bizottságot hoz létre.
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/2/ A Képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre:
a./ Ügyrendi Bizottság

/3/ A bizottság összetételét a Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza, feladataival és hatáskörével együtt.
/4/ Az Ügyrendi Bizottságnak csak képviselő tagja lehet. A polgármester, alpolgármester sem elnöke, sem tagja nem lehet a
bizottságnak.
/5/ A bizottság tagjainak megválasztásához, felmentéséhez, visszahívásához minősített többség szükséges.
/6/ A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a
Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
/7/ A Képviselő-testület az esetenként jelentkező feladatok megoldására ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes
bizottság részletes teendőit a Képviselő-testület ennek megalakításakor határozza meg.
Az ideiglenes bizottság összetételére és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok az irányadók.
/8/ A bizottság ügyviteli feladatainak ellátásáról a Körjegyzőség gondoskodik.

VII. FEJEZET
A TISZTSÉGVISELŐK
A polgármester
28. §.
/1/ A polgármester megbízatását főállásban látja el. A polgármesteri megbízatás a ciklus alatt – a polgármester
egyetértésével – egy alkalommal megváltoztatható.
/2/ A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése
szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A polgármester megválasztását követően az Ötv. 32. §. szerint esküt
tesz.
/3/ A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az összeférhetetlenségre

vonatkozó rendelkezéseket az Ötv., valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. határozza meg.

/4/ A polgármester államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős.
/5/ Jutalmazására bármely képviselő javaslatot tehet, ennek mértékéről a jelenlévő képviselők többsége dönt.
/6/ A Képviselő-testület tagja, bizottsága fegyelmi eljárást kezdeményezhet vele szemben, ennek elrendeléséhez minősített
többségű szavazás szükséges.
/7/ A polgármester a vele szemben felmerülő személyes érintettséget 8 napon belül, illetve képviselő-testületi döntés esetében
azonnal köteles jelezni a Képviselő-testületnek.
/8/ A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a Képviselő-testület – minősített többséggel hozott
határozat alapján – keresetet nyújthat be a polgármester ellen a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságon a polgármesteri
tisztség megszüntetése érdekében, egyidejűleg kérheti a polgármester a tisztségéből történő felfüggesztését is.
29. §.
/1/ A polgármester felelős az önkormányzat egész működéséért.
/2/ A polgármester Képviselő-testülettel kapcsolatos főbb feladatai:
a./ képviseli az önkormányzatot,
b./ összehívja és vezeti annak ülését,
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c./ biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, a széleskörű nyilvánosságot,
d./ szervezi a közszolgáltatást, elősegíti a település fejlesztését,
e./ együttműködik a társadalmi szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel,
f./ gondoskodik a képviselők munkájának feltételeiről, segíti munkájukat,
g./ gondoskodik a testületi határozatok végrehajtásáról.
h./ felelős az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért.
/3/ A Polgármester a bizottsággal összefüggő főbb feladatai:
a./ indítványozza a bizottság összehívását,
b./ felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha annak tartalma ellentétes a Képviselő-testület határozatával,
vagy sérti az önkormányzat érdekeit, a felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület következő ülésén határoz,
c./ dönt a bizottság elnökének az adott döntésben való részvételének kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét, vagy
hozzátartozóját személyesen érinti.
/4/ A Körjegyzőséggel összefüggő főbb polgármesteri jogosítványok:
a./ a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt
b./ a körjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának
szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.
c./ dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben egyes hatáskörének a jogát
átruházhatja.
d./ a körjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Körjegyzőség belső szervezeti tagozódására,
munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
e./ szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét.
f./ gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a körjegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.
g./ általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a körjegyző hatáskörébe tartozó kinevezés esetén.
Az alpolgármester
30. §.
/1/ A képviselő-testület – saját tagjai közül titkos szavazással a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egyes önkormányzati feladatok ellátására – a polgármester
javaslatára a települési képviselők közül - társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
/2/ Az alpolgármesterre irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok.
/3/ A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat / pl. testületi ülés összehívása / az alpolgármester csak a
polgármester tartós akadályoztatása esetén, helyettesíti, jogkörében gyakorolhatja.
Az alpolgármester nem lehet önkormányzati hatáskörök címzettje, ilyen hatásköröket sem a képviselő-testület, sem pedig
a polgármester nem ruházhat át.
A körjegyző
31. §.

(1) A körjegyző vezeti Écs Ravazd Községek Körjegyzőségét. A körjegyző gondoskodik az
önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
(2) A körjegyző feladatai:
a.) ellátja a megállapodás szerint érintett képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők
működésével kapcsolatos feladatokat,
b.) döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntéseket, gondoskodik
azok végrehajtásáról,
c.) köteles a körjegyzőséghez tartozó települések képviselő-testületi ülésein – személyesen vagy
megbízottja útján – részt venni és ott a szükséges felvilágosításokat megadni,
d.) törvényességi észrevételeket tesz a döntés-előkészítés során vagy az előterjesztés vitájában,
e.) évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról,
f.) gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt írja alá,
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h.) eleget tesz az 191/1996.(XII.17.) Kormányrendelet 20. §-ából eredő jegyzőkönyv és határozat, s
egyéb iratanyagok megküldési kötelezettségének,
i.) rendszeresen tájékoztatja a polgármestereket, a képviselő-testületeket és a bizottságokat az
önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,
j.) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket,
k.) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
l.) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói
jogokat a körjegyzőség köztisztviselői tekintetében.

VIII. FEJEZET
A Körjegyzőség
32.§.

(1) A képviselőtestület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, az önkormányzati
döntések végrehajtására, a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és a
jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Écs, Ravazd községek képviselőtestületeivel közösen egységes hivatalt hozott létre.
A hivatal elnevezése: Écs-Ravazd Körjegyzősége.
A körjegyzőség székhelye: Écs
(2) A körjegyző vagy megbízottja köteles minden községben hetente legalább egy napon ügyfélfogadást
tartani.
(3) A körjegyzőség alapító okirata az 1. sz. függelék, a körjegyzőség ügyrendje a 2. sz. függelék.

IX. FEJEZET
A társulások
33. §.
/1/ Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében
társulásokban vehet részt.
/2/ A Képviselő-testület a rendelkezésre álló / szellemi és anyagi/ eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan
öntevékeny társulásait, amely céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok / közügyek / megoldására
irányulnak.
Az Önkormányzat társulásainak felsorolását az SzMSZ 3. számú függeléke tartalmazza.

X. FEJEZET
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés
34. §.
A Képviselő-testület a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről külön önkormányzati rendeletet alkot.
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XI. FEJEZET
LAKOSSÁGI FÓRUMOK
Közmeghallgatás
35. §.
/1/ A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal – előre meghirdetett – közmeghallgatást tart.
/2/ A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil
szerveződések képviselői közérdekű ügyekben, a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a
polgármesterhez, vagy a körjegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetve közérdekű javaslatokat tehetnek.
/3/ A közmeghallgatást a polgármester vezeti.
/4/ A közmeghallgatáson kifejtett közérdekű javaslatra, ha a Képviselő-testülete azonnal nem tud választ adni, vagy dönteni,
akkor a javaslat megválaszolására - annak kivizsgálása után – a következő Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A
javaslattevőt tájékoztatni kell a válaszadásról.
/5/ A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a Képviselő-testület jegyzőkönyvére
irányadó szabályok.

Falugyűlés
36. §.
/1/ A Képviselő-testület a lakosság közvetlen tájékoztatása, fontosabb döntések előkészítése, a lakosság véleményének
megismerése érdekében falugyűlést tart.
/2/ A Képviselő-testület esetenként határozza meg a falugyűlés idejét és napirendjét.
37. §.
/1/ A közmeghallgatás idejét és tárgyát, valamint a falugyűlésről szóló meghívót ki kell függeszteni a Körjegyzőség és a
község hirdetőtábláira a közmeghallgatás és a falugyűlés előtt 5 nappal.
/2/ A falugyűlésről a körjegyző jegyzőkönyvet készít, melyet a polgármesterrel együtt aláír.

XII. FEJEZET
Önkormányzat gazdasági alapjai
38. §.
/1/ Az önkormányzat vagyonával kapcsolatban a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.
/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legfontosabb szabályokat külön
rendeletben állapítja meg.
/3/ A Képviselő-testület gazdálkodása az államháztartási rendszer része. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról
szóló törvény és az államháztartásról szóló törvény keretei közt gazdálkodik.
/4/ A Képviselő-testület költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes
szabályait az államháztartásról szól törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami
költségvetés határozza meg.
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/5/ A költségvetési rendeletet, valamint a zárszámadási rendeletet tervezetét a körjegyző készíti elő és a polgármester terjeszti
a Képviselő-testület elé.
/6/ A Képviselő-testület felelős az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért.
/7/ Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
Saját intézménye pénzügyi ellenőrzését a Képviselő-testület látja el.

XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
/1/ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A Szabályzat mellékleteinek folyamatos vezetéséről a körjegyző gondoskodik.
/3/ Jelen Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg Ravazd község Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2003. /V.5./ számú rendelete hatályát veszti.
Ravazd, 2007. április 12.
Feketéné Varga Mária
polgármester

Dr. Bertalanné Józsa Judit
körjegyző

Z á r a d é k:
A rendelet kihirdetése megtörtént.
Ravazd, 2007. április 12.
Dr. Bertalanné Józsa Judit
körjegyző
Az SzMSz mellékletei:

1. A képviselő-testület névsora.
2. A Polgármesterre átruházott feladatok, hatáskörök felsorolása
3. A Bizottságok felsorolása, feladata és hatásköre
4. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök

Az SzMSz függelékei:

1.
2.
3.

.

A Körjegyzőség Alapító okirata
A Körjegyzőség SZMSZ-e ( ügyrendje )
Az önkormányzat társulásainak felsorolása
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1. számú melléklet

A képviselő-testület névsora:

Farkas Ferenc
Hadarics Sándor
Hambek Győzőné
Ifj. Jánoki Miklós
Kámfor Gábor
Kovács László
Szabóné Pacsai Ilona

9091 Ravazd, Őrhegy u. 7.
9091 Ravazd, Országút 135.
9091 Ravazd, Fő u. 40.
9091 Ravazd, Fő u. 6.
9091 Ravazd, Fenyős u. 6.
9091 Ravazd, Országút111.
9091 Ravazd, Lukashorog 1.

Tel.:96/ 474-169
Tel: 96/474-142 mobil: 309940864
Tel.:96/474-031 mobil
Tel::96/474-022 mobil:702524209
Tel.:96/474-016 mobil:304799182
Tel.:96/474-095 mobil:209275560
Tel.:96/558-022 mobil:203876348
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3. számú melléklet

A Bizottságok felsorolása, feladata és hatásköre:
1. Ügyrendi Bizottság:
A képviselő-testület 1 elnökből és 2 tagból álló Ügyrendi bizottságot választ. Az elnök és a
tagok csak települési képviselők lehetnek.
Tagjai:
-

Hadarics Sándor

-

Hambek Győzőné

-

Szabóné Pacsai Ilona

Feladata, hatásköre:
1)

A polgármesteri, alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve
akadályoztatásuk esetére a képviselő-testület összehívását és vezetését az ügyrendi
bizottság elnöke látja el.

2)

Javaslatot tesz a polgármester bérére, jutalmazására.

3)

Lebonyolítja a képviselő-testület titkos szavazását.

4)

Ellátja a képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat.

5)

Ellátja a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat.
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2. számú melléklet

Polgármesterre átruházott feladatok, hatáskörök felsorolása:
1.)

Rendkívüli átmeneti segély

2.)

Temetési segély

3.)

Szociális étkeztetés

4.)

Házi segítségnyújtás
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4.

számú melléklet

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök:

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 22/A §.(8) bekezdése alapján:
Ktv.22./A (8) bek. d. pontja alapján a körjegyző 2 évente
Ktv.22./A (8) bek. e. pontja alapján az igazgatási ügyintéző 2 évente
Ktv.22./A (8) bek. g. pontja alapján a pénzügyi ügyintéző 2 évente
Ktv.22./A (8) bek. g. pontja alapján az adóügyi ügyintéző, pénztáros 2 évente

