-1Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselõtestületének
14/2000.(VIII.08.)Ök.sz. rendelete
a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításáról

A Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselõtestülete az Ötv. 1.§. (6.) bekezdése, a 9.§.
(3.) bekezdése, valamint a 18.§. (1.) bekezdése alapján a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatról szóló 20/1998.(XI.30.)Ök.sz. rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§.
Az SZMSZ 1.§. (2.) bekezdés a./ és b./ pontja hatályát veszti és az alábbi új (3.) bekezdéssel
egészül ki:
„(3.) Az önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat jelképeirõl és azok
használatának rendjérõl, valamint kitüntetéseirõl külön rendeletet alkot.”
2.§.
Az SZMSZ 3.§. (2.) bekezdése az alábbi új francia bekezdéssel egészül ki:
„ - a helyi közigazgatási, államigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatok
szakszerû ellátásáról.”
3.§.
(1.) Az SZMSZ 4.§. (1.) bekezdése második mondata helyébe az alábbi új mondat lép:
„A képviselõ-testület a közmeghallgatást nem tartalmazó üléseit általában a Polgármesteri Hivatalban (7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 24.) tartja, de kihelyezett
ülést, ünnepi ülést vagy együttes ülést más helyiségekben vagy más településen is
tarthat.”
(2.) Az SZMSZ 4.§. (2.) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi új mondatok
kerülnek:
„A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti az ülést. Tartós akadályoztatásnak minõsül a 3 hónapot meghaladó olyan távollét vagy elérhetetlenség,
melynek során a polgármesterrel és az alpolgármesterrel nem létesíthetõ személyes
kapcsolat vagy azok intézkedésre képtelenek betegség, távollét vagy érdektelenség
miatt.”
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4.§.
(1.) Az SZMSZ 5.§. (5.) bekezdése helyébe az alábbi új rendelkezés lép:
„A képviselõ-testület ülését a polgármester vezeti, vagy az általa megbízott
alpolgármester, illetve a 4.§. (2.) bekezdés esetén a korelnök.”
(2.) Az SZMSZ 5.§. (7.) bekezdése helyébe az alábbi új rendelkezés lép:
„A képviselõ-testület a napirend elfogadásáról külön szavazással, egyszerû
szótöbbséggel határoz. Napirendi pontra a polgármester, a jegyzõ és a települési
képviselõ tehet javaslatot.”
5.§.
(1.) Az SZMSZ 6.§. (4.) bekezdés a./ pontjában szereplõ „minõsített többség” kifejezés
helyébe: „egyszerû szótöbbség” kifejezés kerül.
(2.) Az SZMSZ 6.§.-a az alábbi új bekezdéssel egészül ki:
„(7.) A képviselõtestület egyebek napirendi pontban nem tárgyalhat kinevezés,
megbízás tárgyú elõterjesztést.”
5/A.§.
(1.) Az SZMSZ 7.§. (11.) bekezdésének i./ pontja hatályát veszti.
(2.) Az SZMSZ 7.§. (11.) bekezdésének j./ pontja helyébe az alábbi új rendelkezés kerül:
„j./ a bizottsági külsõs tagok megválasztásához.”
(3.) Az SZMSZ 7.§. (15.) bekezdése hatályát veszti.
(4.) Az SZMSZ 7.§. (19.) bekezdésében a „jegyzõ” kifejezés helyébe a „polgármester”
kifejezés kerül.
6.§.
(1.) Az SZMSZ 11.§.-a az alábbi új bekezdésekkel egészül ki, egyúttal az (1.) bekezdés utolsó
mondata hatályát veszti:
„(2.) Rendeletalkotást kezdeményezhet
a./ települési képviselõ
b./ az önkormányzati bizottságok elnökeik útján
c./ a polgármester, az alpolgármester, a jegyzõ
d./ a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetõi.
(3.) A rendeletalkotáshoz kötelezõ az írásos elõterjesztés.
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(4.) A polgármester egyes rendelet-tervezeteket - az érdemi vita elõtt - közmeghallgatásra
bocsáthat.
(5.) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyzõ szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyzõ írja alá.
(6.) A képviselõ-testület szükség szerint meghatározhatja a rendelet-tervezet elõkészítéséhez
kötelezõen bevonandó személyeket, társadalmi, civil szervezeteket, tisztségviselõket,
továbbá meghatározhatja az elõkészítés során követendõ fõbb elveket, a kötelezõ
vitafórumokat.
(7.) A képviselõ-testület a rendelet-tervezet elõterjesztésére utasítást adhat
a./ bizottságának
b./ polgármesternek
c./ jegyzõnek
(8.) Minden rendelet-tervezetet az elõterjesztés elõtt a jegyzõvel ellenjegyeztetni kell.
(9.) Az önkormányzati rendeleteket külön-külön - a naptári év elejétõl kezdõdõen - folyamatos
sorszámmal és évszámmal kell ellátni, valamint a kihirdetés dátumával a következõk
szerint: Kozármisleny Község Önkormányzata ..../20...(.....hó....nap)Ök.sz. rendelete „a
rendelet címe”.
(10.)

Az önkormányzati rendelet kihirdetése:
a./ A helyben szokásos módon ki kell hirdetni a hirdetõtáblán való kifüggesztéssel és
a helyi újságban közzé kell tenni.
b./ A körjegyzõségi hivatalban a jegyzõkönyv mellett, a polgármesternél a rendelet
egy-egy példányát el kell helyezni.
c./ A körjegyzõség a hatályos rendeletekrõl naprakész nyilvántartást vezet.”
7.§.

(1.) Az SZMSZ 12.§. (4.) bekezdés g./ pontja az alábbi új mondattal egészül ki:
„E szankció korlátlanul megismételhetõ.”
(2.) Az SZMSZ 12.§. (4.) bekezdés h./ pontja hatályát veszti.
8.§.
(1.) Az SZMSZ 14/A.§. (1.) bekezdés h./ pontja helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

a

„A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság munkájának segítése érdekében a pénzügyi
vezetõ a bizottság elnökének kérésére köteles 8 napon belül írásban tájékoztatást adni
pénzügyek állásáról, a likviditásról, a lekötött banki betétek helyérõl, kamatairól, a
hozzáférhetõség idõpontjáról.”
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9.§.
Az SZMSZ 20.§.-a az alábbi új (3.) bekezdéssel egészül ki:
„(3.)

A képviselõ-testület minõsített többségû szavazással meghozott határozatával
további társulásokat is létrehozhat, illetve beléphet azokba.”
10.§.

Az SZMSZ 21.§.-a helyébe az alábbi új rendelkezések lépnek:
„
21.§.
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés
(1.) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati választáson választójogosult.
(2.) A helyi népszavazás
a./ érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és
b./ eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott.
21/A.§.
(1.) A képviselõ-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következõ kérdésekben:
a./ a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,
b./ új község alakításának kezdeményezése,
c./ társult képviselõ-testület alakítása, a társult képviselõ-testületbõl való kiválás, továbbá
d./ abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz.
(2.) Az (1.) bekezdés a./-c./ pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazásban az érintett
településrész, község választópolgárai vehetnek részt.
(3.) A képviselõ-testület helyi népszavazást rendelhet el:
a./ a képviselõ-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
b./ az önkormányzati rendelet megerõsítésére.
(4.) Nem rendelhetõ el helyi népszavazás:
a./ a költségvetésrõl való döntésre,
b./ a helyi adónemeket, illetõleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,
c./ a képviselõ-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, mûködési, személyi kérdésekben, a
képviselõ-testület feloszlásának a kimondásáról.
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21/B.§.
(1.) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a./ a települési képviselõk legalább egynegyede,
b./ a képviselõ-testület bizottsága,
c./ a helyi társadalmi szervezet vezetõ testülete,
d./ a választópolgárok legalább 10%-a.
(2.) A képviselõ-testület köteles kitûzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 20%-a kezdeményezte.
21/C.§.
A népszavazás eredménye kötelezõ a képviselõ-testületre. Eredménytelen helyi népszavazás
esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselõ-testület dönthet. Ugyanabban a
kérdésben helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitûzni, akkor sem, ha a helyi
népszavazás eredménytelen volt.
21/D.§.
(1.) Népi kezdeményezés útján a képviselõ-testület elé terjeszthetõ minden olyan ügy,
amelynek eldöntése a képviselõ-testület hatáskörébe tartozik.
(2.) A választópolgárok öt százalékának megfelelõ számú választópolgár a népi kezdeményezést a polgármesternek nyújthatja be. A képviselõ-testület köteles megtárgyalni azt a
népi kezdeményezést, melyet így nyújtottak be.
(3.) A helyi népszavazás vagy népi kezdeményezés tárgyában keletkezett beadványnak
tartalmaznia kell:
a./ a tárgy pontos, egyértelmû megjelölését,
b./ a kezdeményezõk nevét, lakcímét, aláírását - azonosításra - alkalmas módon,
c./ a kezdeményezés okát.
(4.) A népi kezdeményezést vissza kell utasítani, ha olyan ügyre vonatkozott, amiben a
képviselõ-testületnek nincs hatásköre vagy illetékessége. Visszautasítható akkor is, ha a
kezdeményezés nem tartalmazza a kezdeményezõ választópolgárok nevét, lakcímét és
aláírását.”
11.§.
Az SZMSZ 23.§. (2.) bekezdése helyébe az alábbi új szöveg kerül:
„(2.) Az önkormányzati törzsvagyont (forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon), valamint a forgalomképes vagyontárgyak jegyzékét
külön rendelet melléklete tartalmazza.”
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12.§.
(1.) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik a helyben szokásos módon.

Völgyesi Gyula sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Kozármisleny, 2000. augusztus 8.
Dr. Bíró Károly sk.
mb. körjegyzõ

Dr. Bíró Károly sk.
mb. körjegyzõ

