Vaia Város Önkorm ányzat
Képviselő-testületének
7 12013.

(IV. 29.) önkormányzati

rendelete
Vaj a Yáros Önkormá nyzata Képviselő-tes tülete
szew ezeti és működési szabályzatáról

Vaja Város Önkormanyzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatol<rőI szóló 1990" évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében, az Alkotmány 44lA. §.(1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáwa a következőket

rendeli el:

1.§.

A rendelet az alábbi 7. számű melléklettel egészül ki:

l.

sz. melléklet

a,) A hivatal dolgozóinak munkarendje:

-

hétfőtől-csütörtökig730-1600 őráig,
pénteken 730-1300 őtáig, tart, amely magában foglalja
(időtartama: 30 perc)

a munkaközi

sztinetet is

Ügyfélfogadás rendje:
a,) A hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfotől-szerdáig:
Csütörtökön:
Pénteken:

8.00-tól 12.00 őráig
8.00-tó1 15.00 óráig
nincs ügyfélfogadás

b.) A polgármester, alpolgármester és a jegyző ügyfélfogadási rendje:

polgármester
- alpolgármester
- jegyző

-

minden második hét szerdai napon 9.00-től 1 1.00 óráig
minden hónap utolsó hétfői napjrin 9.00-től 11,00 óráig
minden hétfő és csütörtök napon 9.00-től 1 1.00 óráig

c.) A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor fogadni kell.
d.) Halaszthatat|an ügyekben (p1,: haláleset, stb.) amely esetekben azazorlnali ügyintézés
elmaradása jelentős érdek- és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a
munkaidővel. Ennek eIbirálására a jegyző jogosult.

Vaja Vdros Önkormdnyzat
K épv is e l ő-t e s t ü l et én e k
15/2010. (XI. 22.) önkormányzati

rendelete
Vaj a Város Önkormá nyzataKépviselő-testülete
szerv ezeti és működési szab ályz atár ől

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokrő| szőlő t990. évi
LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében,az Alkotmány 44lA. §. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1)

(2}

Az önkormányzatmegnevezése:
Vaj a Város Öt,lkormányzata

Az önkormányzat szél<helye, pontos címe:
4562 Yaja Damjanich űt.7I.sz.

(3) Az önkormányzat llletékességi területeYajaváros közigazgatási
2. §.

tenilete.

A képviselő-testület kizárőlagos

hatáskoréb e lrartozík
a) az éves költségvetés 3 százalékát meghaladó hitelfetvétel;
c) gazdasági társaságba val ó belép é s, kilép és, alapitás, megszünteté s.

II. fejezet

A képviselő-testület működése
A
3. § (1)

képvis elő-t estület cikluspro gramj a

A kéPviselő-testület

elfogadja tevékenységénekirányvonalát, az e7sőbbséget élvező
le sztési elképzelé s eket tartal maző koncepc i ót,
(2) A kéPviselŐ-testület megbizatásának időtartamára szőlő ciklusprogr am
alaplánműködik.
(3) A ciklusProgram tervezetének elkészítésérőlés a képviselő-t.ritil.t elé ierjesztéséről
a
Polgármester gondoskodik. A ciklusprogramot a képviselő-testiilet a megválasztását követő
legkésőbb 3 hónapon belül jóváhagyja.
c

élokat, a fej

A
4. § (1)

(2)

képv is elő-t

es

tület ül

és ei

A képviselő-testület rendes ülést tart és rendkívüli ülést tarthat.
kéPviselŐ-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számátés tervezett időpontját
a

képvi^s el ő

-

te

sttilet által elfo gadott éves munkaterv tartalntazza.

(3) A munkatervet minden év január 3l-ig a polgármester terjeszti elő,
melyet
abeérkezett
'
javaslatok alapján a jegyző a ciklusprogramot figyelembe véve
-állít össze.
(4)

A munkaterv tartalmazza:
a) az ülések időpontját,
b) az adott ülésen tárgyalandő témákat,

c)

az előterjesztő megnevezését,
d) az előterjesztésben közreműködőket,

e) szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget,

I

szÜkség szerint az előterjesztéssel kapcsolaios tartalmi követelményeket.

A képviselő-testtilet rendkívüli ülésétössze kell hívni azokbanaz esetekben,

5, §

Ülés Összehívására a munkatervben meghatározottrendes üléseken
ség van.

mikor az

tivtir egjeb okokból snik_

A képvis elő-testületi üIések összehívás a
steri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a poldályoztatása esetében a Pénzigyi Bizottság ehbke
a képviselő-testület ülését.
nt az önkormányzat székhelyére kell összehívni.
(3) AmennYiben a tárgyalandó napirend vagy más körülÁény
indokolja, a képviselő_testi,ilet
ülése a székhelyen kívül máshová is összehívirató.
7, § (1) A kéPviselŐ-testület rendes ülésének összehívása írásos
meghívó kiktildésével törté_
nik.
(2) A meghívónak lartalmaznia kell:

a) aziléshelyét,
b) az ülés időpontját,

c) a tervezett napirendeket,
d) a napirendek előadóit,

e)
)

A

(4)

A

(3

a

képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.

me gh ív őhoz mel

lékelni ke\l az előterj eszté seket.

meghívót és az előterjesztéseket a képviseiő-testi,ileti ülés
időpontja előtt iegalább

nappal ki kell küldeni.
(5)

A meghívőt az alábbi személyeknek kell megkiildeni:
a) képviselőknek,
b) jegyzőnek,

c)

önkorm ány zati intézmények vezetőinek,

d) helyi egyházak, és helyi civilszerve zetekvezetőinek,
e) helyi jelentősebb (50 fő foglalkoztatott feletti) üzemek vezetőnek,

f) nem állandó meghívottaknak:
g) előterjesztőknek,

h) akiket

az ülés összehívója megjelöl,

es
a) telefonon

8,§ (1) Indokolt

b) egyéb szó

an a képviselő-testületi ülés összehivására:

szóbelimeghívással,

5

(2)

szóbeli meghívás esetében lehetőség szerint biáosítani kell az előterjesáések

^
oz történő
me ghívottakh

elj uttatatását.

9. § Az ülés meghatározott napirendi pondához kapcsolódóan illeti meg tanácskozási jog a
meghívottak közül:
a) az önkormányzat intézményénekvezetőj ét, illeíve azt,
b) akit egy-egy napirendi ponttárgyalására hívtak meg.
10. § A lakosságot tájékoztatni kell a képviselőtestiilet üléséről a meghívó polgármesteri hivatal hirdet őtábláj ár a történő ki fi,iggeszté s ével.

A
11. §

képvis elő-tes tület ül

és ének v

ezeté s e

A képviselő-testület ülésénekvezetése során ellátandó feladatok:
a) a kép v i s e l ő - te s tiil et határ o zatkép e s s é g ének me gállapitás a,
b) napirend előterj esáése, elfogadt atása,

c) az ülés jellegének (nyiltlzárt) megítélése,a zárt ülés tényénekbejelentése,
d) napirendenként:

da) vita levezetése, ezen belül hozzászőlásokra, kérdésekre,kiegészítésekrea szó
megadása,

db)

vita összefoglalása,
dc) az indítványok szavazásra való feltevése,
dd) határo zati j av aslatok szav aztatása,
de) a szav azás eredményénekmegáll apitása pontosan, számszerően,
dí) a napirendtárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése,
a

e) a rend fenntartása,

fl ügyrendi kérdésekszavazásrabocsátásása és aszavazás eredményénekkihirdetése,

g) i dő szení kérdésekrő l táj ékoztatás,
h) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatolcól és egyéb önkormányzati döntésekről,
i) az ülés bezárása,

A határozatképess

ég megállapítás a

12. § (1) A képviselő-testület tag|ainak választáskorilétszáma:7 fő.
(2) A képviselő-testtilethatátozatképes, hatagai közül az ülésen legalább
- a képviselőknek
több mint a fele, azaz
4 fo jelen van.
(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt számű képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképte-

-

len. A határozatképtelen ülést 5 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására íjta össze
kell hívni.
Nap ir en di j av

as

l

at

el ő terj es zt és

e és elfo gadt atós a

A polgármester előterj eszti a napirendi pontokat, A képviselők javaslatot tehetnek a
napirendi pontok felcserélésére,új napirendi pontok feivételére,javasolt napirendi pontok
13. § (1)

törlése.
(2)

A napirend elfogadásáról

a testület egyszerű

szótöbbséggel,határozathozatalnélkül dönt.

Napirendek tárgyalása

A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítéselőáeti meg. Ennekmegíételéreaz

14. § (1)

előterjesztő és aíárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.
(2)
szóbeli kiegészítésnem ismételheti megaz írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új in^
kell tartalm aznia.
formációkat
(3) A napirendi ponttal kapcsolatban az előtetjesztőhöz a képviselők és a meghívottak kérdést
intézhetnek.
(4) A képviselőtestiilet egyedi döntéssel - egyszeni szótöbbséggel -hozzászólási jogot adhat a képviselő-testület ülésénmegjelent személynek. A döntésében meghatározhatja ahozzászól ás maximáli s iőőtartamát.
(5) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.
Döntéshozatal
15. §

A polgármester

a

vita lezárása után elsőként a módosító, majd azeredetijavaslatot teszi

fel szavazásra.
16. § (1)

A képviselő-testület

a

jelenlévő képviselők egynegyedének indítványára név szerinti

szav azást rendelhet el.

név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alaplán minden képviselőt személy
^ szólít és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartőzkodom) a névsorban rögziti.
szerint
A szavazás végéna képviselő anyilatkozatát aláírásával hitelesíti.
(2)

17. § (1) A titkos szavazás lebonyolításárőI az esetenként megváIasztott bizottság gondoskodik.
(2)
titkos szavazás eredményéről a bizottság ktilön jegyzőkönyvet készít,Ezt a jegyző^ csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.
könyvet
18. §

A

11-18. §-ban foglaltak a képviselő-testiilet bizottságára is vonatkoznak.

Előterjesztés
19. § (1) Előterjesáésnek minősül a képviselő-testület ülésénismertetett, aziJlés napirendjéhez kapcsolódó: tájékoztatő, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és ahatározati javaslat az indoklással.
(2) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval
együtt meg kell küldeni az érintetteknek.
(3) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a képviselő-testtilet egyszeni szótöbbséggel elfogadta.
(4) Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható a rendeletalkotással összefliggő napirend.
20. §

Az előterjesztések tartalmi elemei:
a) az előter je s zté s témáj ának, tár gy ának me ghatát o zása,
b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések,
azok végrehajtásával kapcsolatos információk,
c) a téma ismertetése,
d) a j ogszab ályi háttér bemutatása,
e) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,

f) döntést igénylő témánál különböző
ismertetése,

változatok bemutatása, azok következményeinek

g) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás bemutatása,
h) egyéb körülmények, összefiiggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,
1) határ ozaíi j av a s l at, il etve határ o zati java s l atok.
1

21. § (1) A polgármester a polgármesteri hivatal útján gondoskodik valamennyi anyagpostázásár ől, érintetthez val ó elj utta tásár ől.
(2) Az írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester maximum 20 gépelt o ldalra korláto zhatj a.
Határozati javaslat

22. § (1) A határozati javaslat az irásos előterjesztésben, illetve a szóbeli előterjesztésben
vagy a polgármester á|tal avita összefoglalása után megfogalmazott javaslat.
(2) Ahatározati javas|at részei;
a) ahatározat szövege,
b) végrehajtást igénylő döntéseknél
ba) a határozatvégrehajtásáért felelős személyek neve,
bb) a határozat végrehajtásának időpontja.

A képvis elő-testület döntései
23. § (1)

a)

A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozotthatározat nélkül dönt:
a napirend meghatározásáről,

b) az ügyrendi kérdésekről,
c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a kérdésreadott válasz elfogadásáról.
(2) A képviselŐ-testület számozotthatározatatartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásértfelelős megnevezését.

24. § (1) A képviselő-testület határozatait anaptári év elejétől folyamatos. növekvő, egyedi
sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell ttintetni a határozathozatal
pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).
(2) Ahatározatok jelölése a következő formában történik:
Vaja Város ÖnkormányzataKépviselő-testiiletének ...,../....... (.....,../ .......) határozata.
25. § (1) Rendelet alkotását a képviselő , atárgy szerint illetékes bizottság, és a jegyző írásban
kezdemény ezheti a p o l gármesternél.
(2) A képviselő-testület elhatározhatja a rendelet-tervezetkétfordulós tárgyalísát is,
(3) Rendeletalkotás esetén a képviselőt-testület abeterjesztett javaslat felett általános és részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó indítványról a képviselő-testtilet vita nélki.il dönt.
(4) A rendelet-tervezet szakszerű elkészítésérőla jegyző gondoskodik.
(5) Az önkormányzatirendeletet a polgármesteri hivatal hirdetőtábtájáratörte,nő kihelyezéssel

kell kihirdetni.

26. § A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni, A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének
időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).
A rendeletek jelölése a következő formában történik:

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..,..,l..,..,, (......... ....,.) önkormányzati
rendelete.
Je gy ző lönyv

-

hit el es ítő v ál as zt ás a

A képviselő-testületi jegyzőkönyvek hitelesítéséreegy fő jegyzőkönyv hitelesítőt kell
választani Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése a képviselő-testület névsora alapján történlk, az
ABC által meghatározott sorrendben.
27.§ (1)

(2) A polgármester a soron következő hitelesítő személyét név szerint teszi fel szavazásra,
melyről a képviselő-testület egyszedi szótöbbséggelhatároz. Szavazásra feltenni csak jelenlévő képviselő nevét lehet, amennyiben nincs jelen az ülésen, űgy a névsorban azt követőt kell
feltenni.
(3) A hitelesítő feladata az elkészilt jegyzőkönyveknek
határidőben - aláírással történő hitelesítése.

- a bekiildésre a törvény áIta| előirt

III. fejezet

A képviselő-testület bizottságai
A
28. §

A képviselő-testi,ilet állandő

bizotts ágok létrehozás a

és ideiglenes bizottságot hozhat létre.

A képvis elő-tes tület állandó bizottságai
29. § (2) A képviselő-testület feladatainak ellátása érdekébenaz alábbi állandó bizottságot
hozza létre: Pénzügyi Bizottság.
(2)
Képviselő-testtilet állandó bizottságai tagjainak száma négy fő, melyből három tag a
^ elő -te sttilet tag ai közül kerül megv álasztásr a,
képvis

A testület ideiglenes bizottságai
A képviselő-testület azideiglenes bizottságot:
a) meghatározott időre vagy

30. § (1)

b) meghatározott feladat elvégzéséte

hozhatjalétre.
(2)
bizottság a meghatározott idő vagy ameghatározott feladat elvégzésétkövetően auto^
matikusan
megszűnik,
(

3

)

A képvi s el ő -te stüle t az ideiglenes bizotts á g létr ehozás akor:
a) dönt abizottság elnevezéséről,
b) rende lk ezik a bizottság személyi ö s szetételér ől, létszámár ől,
c)határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá azokat, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez,
d)határozza meg a bizottságok feladat- és hatáskörét,

@) Az ideiglenes btzottságra az áIlandőbizottságra
szerűen - alkalmazni.

vonatkozó rendelkezéseket kell

-

értelem-

V. fejezet

A lakossággal való kapcsolati formák,

a közmeghallgatás

31. § (1) A közmeghallgatás kihirdetésérea képviselő-testiilet rendes ülése összehivására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.
(3) A közmeghallgatást apolgármester vezeti.

VI. fejezet
zárő rendelkezések
Hatálybaléptetés
32.

§

(1) E rendelet 2010. november 22-énléphatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésévelegyidejűleg hatályát veszti képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáről szőlő 212007. (III.28.) önkormányzati rendelet, valamint a képviselő-testület és szervei szewezeti és működési szabályzatáről szőlő 2l20O7. önkormányzati rendelet.

Tisza Sándor s.k.
polgármester

Dr. Takács Tibor s.k.
jegyző

Függelék
A

pénzügyi Bizottsáe feladat és hatásköre
a) véleményeziaz éves költségvetési javaslatot,
b) véleményt alkot a félévesbeszámolóról szóló előterjesztésről,
c) a bizottságnak véleményeznie kell az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet,
d) figyelemmel kíséria költségvetési bevételek és kiadások alakulását, a vagyonváltozásokat, ér,tékeliaz azt előidéző okokat,
e) javaslatot tehet a likviditásihelyzet javitására,
Í) résztyesz az önkormányzatiberuházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésben,
g) ellenőrzi a beruházások végreh ajtását,
h) az önkormányzatpénztigyi-gazdálkodási területet érintő rendeletei tárgyábanjavaslatokat tehet.
i) véleményezi avállalkozásokban való önkormányzati részvételt célzó testületi előter-

jesztéseket
j) v é gzi a vagyonnyiiatkozatok

Tisza Sándor s.k.
polgármester

v izs

gáiatát.

Dr. Takács Tibor s.k.
jegyző

Záradék:

A rendeletet

a mai napon kihirdettern.

Y aja, 2010. november 22.
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