Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint
módosítja:
1.§. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (3) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„A képviselő-testület az ülésterv szerinti rendes üléseit szerdai napokon 14.00 órai kezdettel
tartja és lehetőség szerint 17.00 óráig be kell fejeznie.”
2.§ A Rendelet 54. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza.”
3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
f) a kisebbségi önkormányzat elnökét.

5.§ A Rendelet az alábbi XI/A. fejezettel egészül ki:
„XI/A. fejezet
Az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat együttműködése
70/A. § (1) A Képviselő-testület biztosítja a kisebbségi önkormányzat testületi működéséhez
szükséges helyiséghasználatot, melyet legalább 8 nappal a rendezvény szervezése előtt
egyeztetni kell.
(2) A Képviselő-testület biztosítja a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok
ellátását, vállalja az ezzel járó költségek viselését.
(3) A kisebbségi önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról a Cecei Közös
Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

(4) A Cecei Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás szerint ellátja a kisebbségi
önkormányzat gazdálkodási feladatait, költségvetésének elkészítési, elfogadási, valamint
vagyontárgyainak kezelési rendjét.”
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § E rendelet hatálybalépését követő 8. napon hatályát veszti.

Fazekas Gábor
polgármester

dr. Marinka Nikolett
aljegyző

Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Cece, 2015. április 10.
dr. Marinka Nikolett
aljegyző

1. melléklet a 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelethez
A bizottságok feladatköre
1. Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság:
1. Előkészíti a képviselő-testület alábbi döntéseit, továbbá szervezi és ellenőrzi e döntések
végrehajtását:
a) átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet,
b) költségvetési koncepció,
c) éves költségvetés megállapításáról szóló rendelet-tervezet,
d) zárszámadásról szóló rendelet-tervezet,
e) féléves, háromnegyed éves pénzügyi beszámoló,
f) önkormányzat vagyonával való rendelkezés,
g) rendkívüli pénzügyi helyzet megoldását szolgáló pénzügyi tranzakciók,
h) intézmények pénzügyi beszámolói.
2. Javaslatot tesz a polgármester illetményére, illetményemelésére, jutalmazására
3. A bizottság ellátja a képviselő-testületi üléseken történő titkos szavazás előkészítését,
lebonyolítását, az eredmény ismertetését.
4. A képviselő-testületi ülést megelőzően a költségvetést, gazdálkodást, vagyont érintő
rendelet-tervezetet véleményezi, és azt a képviselő-testületnek - a rendelet-tervezet
változatlanul hagyása mellett, vagy javaslataival - elfogadásra, vagy elutasításra javasolja.
5. A bizottság dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, a képviselő-testület azonban bármely
bizottsági ügyet magához vonhat és a bizottsági döntést módosíthatja.
6 A bizottság tárgyalja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket:
a) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a megállapítását bárki
kezdeményezheti a polgármesternél,
b) A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezését a
bizottságnak adja át kivizsgálásra,
c) Az összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentésben pontosan meg kell jelölni, hogy mely
képviselővel szemben és milyen összeférhetetlenségi ok merül fel, mellékelni kell a bejelentő
személyazonosító adatait és aláírását. Hiányos bejelentés esetén a bizottság felszólítja a
bejelentőt a hiányosságok 5 napon belüli pótlására. Amennyiben kezdeményező a
felszólításnak nem tesz eleget, a hiányos bejelentés esetén a bizottság elnöke nem indítja és a
szükséges eljárást.
d) összeférhetetlenségi eljárás kezdeményezése esetén az ügyet a bizottság hiánypótlási
felhívás esetén a hiánypótlásra biztosított határidő lejártát követően haladéktalanul
kivizsgálja.
e) A bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az
összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal
dönt az összeférhetetlenségről.
7. A képviselő-testület a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát (nyilvántartását és ellenőrzését) a
bizottság feladatkörébe utalja:
a) Az Mötv. 39.§ (1) bekezdése alapján a polgármester megválasztásakor, majd azt követően
évente, az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően
minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A
polgármester vagyonnyilatkozatára a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának
szabályai vonatkoznak.

b) A vagyonnyilatkozat kitöltése során a képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni
köteles a vele közös háztartásban élő házas, vagy élettársának, valamint gyermekének az
Mötv. 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.
c) A vagyonnyilatkozatokat az érintett két példányban tölti ki, melyből egy példány a
képviselőnél marad.
d) A bizottság a vagyonnyilatkozatokról nyilvántartást vezet és a vagyonnyilatkozatokat,
továbbá bármely kapcsolódó iratot az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli.
e) A képviselő nyilvános vagyonnyilatkozatát a bizottság a polgármesteri hivatal jegyzői
irodájában hozzáférhetővé teszi.
f) A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a bizottság tagjai
tekinthetnek be ellenőrzés céljából.
g) A bizottság a képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozata tekintetében az adatvédelmi
törvény szabályai szerint jár el.
h) A polgármester és a képviselők a vagyonnyilatkozatokat borítékban adják le. A képviselői
vagyonnyilatkozatot nyitott borítékban, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot lezárt és a
bizottság által az átvételkor lepecsételt borítékban kell leadni, tárolni. A bizottság a
vagyonnyilatkozatok átvételéről igazolást ad, melyet a bizottság elnöke ír alá.
i) Az azonosító adatok (pl. takarékbetétkönyv azonosító adatai) csak az esetleges
ellenőrzéshez szükségesek, azokat a vagyonnyilatkozatban feltüntetni szükségtelen. A
nyilvános polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatban az azonosító adatokat - az
adatvédelem szabályai szerint - nem kell feltüntetni. A bizottság felhívására a képviselő a
saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó
azonosító adatokat köteles haladéktalanul, legkésőbb 5 napon belül írásban bejelenteni.
Ezeket az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás
lezárását követő 8 napon belül törölni kell.
j) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét
tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés
nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság
elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 napon belül nem
tesz eleget a felhívásnak vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság
elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.
k) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat
esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást (adatot)
tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli ismételt kezdeményezést a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.
l) Az eljárás eredményéről a bizottság a soron következő testületi ülésen tájékoztatást ad. A
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés a képviselő-testület át nem ruházható
hatásköre.
8. Az Mötv. 37. § (2) bekezdése alapján indítványozza a képviselő testület felé az
önkormányzati képviselő méltatlanságának megállapítását.
Szociális és Humánpolitikai Bizottság
a. Dönt az önkormányzati segélyek tárgyában
b. Dönt a szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek tárgyában

Művelődési, Oktatási – és Sport Bizottság

Közreműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és sport szervezetekkel való
kapcsolattartásban.
2. Véleményezi a kulturális és sport témájú testületi előterjesztéseket, javaslatokat,
határozat-tervezeteket, a képviselő testület felkérésére e tárgyban önálló
előterjesztéseket készít.
3. Kiemelt figyelmet fordít a feladatkörébe tartozó intézményeket, szervezeteket és
tevékenységeket érintően kiírt pályázatokra.
4. Megszervezi és lebonyolítja a községi rendezvényeket.
1.

