
Vácszentlászló Község Önkorm ányzata
Képvis elő-testüIetének

8/2010. (xI. !í..)
önkormányzati rendelete

Vácszentlászló Község Önkorm ányzatának Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő|

Vácszentlászló Község ÖnkormányzatKépviselő-testülete az Alkotmány 44lA § (1)

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokről szóIó 1990.
évi LXV tv. 1 . § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az aléhbi Szervezeti és

Műkö dési S zab ály zatot alkotj a
I. fejezet

Áualúnos rentlelkezés ek

1.§.(1) Az Önkormányzathivatalos megnevezése:Vácszentlászlő Község Önkormányzata
(2) Az Önkormán y zat székhelye, címe : 2I I 5 Y ácszentlászló, Zsámboki űt 2 l a.

2 §. (1) Az Önkormányzat jelképei: a község címere és zászlőja.
(2) A község címere és zászlaja. illetve annak használata külön rendeletben kerül

meghatéxozásra.

3.§. (1) A Képviselő-testület hivatalos Iapja a"KISBÍRÓ" című lap.
(2) Felelő s kiadój a a Művelőd ési Ház igazgatőja.
(3) A lapban közölt cikkért díjazás nem jár.

4.§ (1) Az Önkormányzat jogi személy. Az Önkormányzat feladat- és hatásköre a Képviselő-
testületet illeti meg, mely hatásköreit jelen szervezeti és működési szabáIyzatban,
illetve egyéb rendeleteiben bizottságaira illetve a polgármesterre átruházhatja.
(2) A Képviselő-testületet a mindenkori polgármester képviseli.
(3) Az Önkormányzati képviselők szám a 6 fő, valamint a lakosság áItaI yálasztott

foállású polgármester. (1. sz. fiiggelék)

5 §. (1) Vácszentlászló község önkormányzati Képviselő-testülete a község fejlesztése, a
lakossági ellátás biztosítása érdekében együttműködik a településen működő gazdáIkodő
szervekkel, önszervező dő kö zö s sé gekkel, az államp ol gárokkal, valamint más
Önkormányzatol<kal.

II. Fejezet
Az Ön kormúnyzat fe ladat- és h attís köre, s zervei

6.§. (1) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a helyi önkormányzatokről szőlő
törvény határozzameg.
(2) Az Ö nko rmán y zaí v á|lalhatj a e gy éb nem fe l adat e l 1 át ás át i s.

7.§.(1) A Képviselő-testület a feladatkörébetartozőana2. sz. fiiggelékben felsorolt
intézményekkel, szervezetekkel rendelkezik.
(2) AzÖnkormányzattfeladatokatellátó szervek: Képviselő-testület
A Képviselő-testület szervei:

a) Polgármester
b) Bizottságok
c) Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)



8.§. A KépviselŐ-testület hatáskciréből nem ruházhatő át a helyi önkormányzatokról szóló
törvényben me ghatár o zott feladatok.

9. §. A Képviselő-testület bizottságaí:
a) Ügyrendi Bizottság
b) Pénzügyi- és Ellenő rző Bizottság
c) Szociális- és Egészségügyi Bizottság (3.sz. fuggelék)

10.§. A KépviselŐ-testület hivatala: Polgármesteri Hivatal 2115 Yácszentlászló, Zsámboki út
2la., mint egységes szervezet.

1 1.§. A Képviselő-testület az aléhbi hatáskör gyakorlását ruházza át a polgármesterre:
A költségvetési rendeletben nem szeleplő feladatmegoldás érdekében 200 e Ft-ig
kötelezettséget vállalhat, melyről a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatást
adni.

III. fejezet
A Képviselő-testület működése

12.§. (1) A Képviselő-testület munkáját éves munkaterv alapján végzi.
(2) A Képviselő-testület évente 6 alkalommal, az éves munkatervóben foglalt
időpontokban ülésezik, s a munkatervben meghatározott időpontban egy
kö zme ghal l gatást tart.

13.§. (1) A munkatervet a jegyző és apolgármester közösen készítik, mely munkatervhez
napirendi javaslatot tehetnek abizottságok, az intézmények és a településen működő
önszery eződő közösségek képviselói.
(2) A munkatervnek tartalmaznia kell a testületi ülések időpontját, a napirendeket és
azok előadóit.
(3) A Képviselő-testület a munkatervében szereplő napirendeket írásos előterjesztés
alapjántárgyalja.
(4) A rendkívüli testületi ülésre csak a határozatijavaslatot kell írásba foglalni.

14,§. (1) A Képviselő-testület összehívására, azárt és nyilvános ülés tartására, a
határozatképességre éshatározathozaíalra, a minősített többségre, a titkos szavazásra és
a rendeletalkotásra a helyi önkormányzatokről szóló törvény előírásai az irányadők.

15.§. (1) A polgármester a Képviselő-testületet írásban kell, hogy összehívja, mely
meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyére és idejére, napirendekre, az előterjesztőkre
és az esetleges véleményezőkre vonatkozó adatokat.
(2) A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a képviselő-
testületi ilést az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
(3) A meghívó 1 példányát a képviselőknek történő kiküldéssel egyidejűteg meg kell
küldeni az egyéb meghívottaknak, és a Hivatal hirdetőtáblájánközszemlére kell tenni.
(4) A meghívottak a meghívót a testületi ülés előtt 5 nappal kézhezkell, hogy kapják,

16.§, (1) A polgármester feladatai a Képviselő-testületi ülés vezetésével kapcsolatosan:
a) az ülést megnyitja, megállapítj a ahatározatképességet,
b) j avaslato t tesz a jegyzőkönyw ezető személyére,
c) beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáró1,
d) előterj es zti a napirendi j avaslatot,
e) az előterjesztésekről külön-külön vitát nyit,
f) felügyeli azülés rendjét,



g) felkéri az előadőt v áIaszadásra,
h) a határozati javaslatokat szavazásra bocsátj aűgy, hogy elóször a módosító
indítványokat, maj d a hatér ozati j avaslatokat"
i) a nyilvános ülésen résztvevők tészéte szót adhat.

(2) Avita során bármelyik képviselő testületitag, így a polgármester is javaslatot tehet
arra, hogy ahozzászőlás időtartamát korlátozzák. A javaslatról a testület vita nélkül, nyílt
szav azás sal, e gy szení s zótö bb s é g ge| határ o z.

17.§. (1) A javaslat el nem fogadása esetén, a polgármester jogosult azt, - egy ízben, a soTon
következő testületi ülésen ismételten előterjeszteni.
(2) A Képviselő-testület bármely bizottsága indítványára a polgármester az (1)
bekezdésében írt eljarásra köteles.

18.§, Az összeférhetetlenségre, kizérásra a helyi önkormányzatokról szóló törvény előírásai
azirányadők.

1 9. §. ( 1 ) A Képvi selő-testület által hozott határ ozatokj elölése :

Vácszentlászló Község Onkormányzata
Ké pv i s e l ő -t e s tül e t é ne k

sorszám/év (hó, nap) határozata
ftónap jelölése római számmal)

(2) A Képviselő-testület által alkotott önkormányzati rendeletek.jelölése:
Vác s z entl ás zl ó Kö z s é g Ónkor m ányz aí a

Képv i s e l ő - t e s tül e t é ne k

,::;i,;rl;:,ÍÍ;íí!/,,,
(a hónap jelalése római számmal)

(3) Az önkormányzati rendeletet a Jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájarc
törlénő kifi.iggesztéssel hirdeti ki.

20.§. A Képviselő-testület falugyűlést is összehívhat, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvet két hitelesítővel alá kell írattatni,

IV. Fejezet
A települési képviselő

21.§. (1) A települési képviselő jogaira és feladataira a helyi önkormányzatokról szóló
törvény előírásai az irányadők.
(2) A települési képviselő jogállásétra a helyi önkormányzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló törvény előírásai az irányadők.
(3) A települési képviselőt megillető tiszteletdíjra vonatkozőan a képviselői
ti sztel etdíj ró l szóló önkormányzati rendelet e l ő írás ai az ir ány adők.
(4) A települési képviselő vagyonnyilatkozat tételére a helyi önkormányzatokről szőlő
és a helyi önkormányzati képviselők jogállásainak egyes kérdéseiről szóló törvény
előírásai az ir ánv adők.



Y" Fejezet
A k épvis e lő-tes t ü let b izo tts dg ai

22.§. (í) A Képviselő-testület e rendelet 9.§-a szerinti bizottságokatválasztla.
(2) A Bizotts ágo k fe 1 ad atkö ré re, ö s s z ehív ását a, határ o zatkép e s s é g ére,

határozathozataláta, az összeféthetetlenségére,kizárására, a helyi onkormányzatohő|
szóló törvény és e rendelet előírásai azirányadők.

23.§. (1) A bizottságok önállóan határozzák meg ügyrendjüket.
(2) Abizottságok tevékenységüket egymással együttműködve is végzlk, közös
bizottsági ülést is tarthatnak, együttes javaslatot is tehetnek.

24,§. (1) Az Ügyrendi Bizottság 3 fő települési képviselőbőI áll.
(2) A bizottság feladatkörébe tartozik különösen:

a) véleményezi a Szervezeti és Működési SzabáIyzatot,
b) állást foglal ügyrendi vitákban,
c) részt vesz a helyi rendeletek előkészítésében,
d) el l enőrzi a te stület rende letein ek, hatát o zatainak vé grehaj tását,
e) ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat,
f) j avas lato t íesz a p ol gárme ster munkabérére, j utalm azásélr a.

g) ellátja a vagyonny|ratkozat tétellel, összeférhetetlenséggel kapcsolatos
ügyviteli és eljárási feladatokat.

25.§. (1) A Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság 5 tagű, melyben az elnök és 2 tagválasztott
települési képviselő, míg2 tagot nem képviselő szakemberek közül választ a képviselő-
testület.
(2) Abizottság feladatai különösen a helyi önkormányzatokről szóló törvényben
előírlakon túl.

a) r észt v esz az önkormányzati kö ltsé gveté s elké szíté s ében, fo lyamato san
ellenőrzi a végrehajtást.
b) elő zetesen vélemén y ezi a p énzngy i előterj e szté seket,
c) pénzügyi ellenőrzést végez,
d) közreműködik a fejlesztési és felújítások meghatfuozásában és

végrehajtásában,
e) vállalkozási lehetőségeket tár fel,
í) közreműködik a rendezési tervek elkészítésében.

26.§. (1) A Szociális- és Egészségügyi Bizottság 7 tagú, melyből az elnök és 3 tag választott
települési képviselő, míg 3 tagot nem képviselő szakemberek közül váIaszt a képviselő-
testület,
(2) A bízottság feladatai különösen:

a) A lakosság életkörülményének, szociális helyzetének és az alapellátásának
fi gyelemmel kisérése, külön önkormányzati rendelet alapján r észt v esz a

szociális kérelmek elbírálásában.
b) Az Önkormányzatí rendeletek előkészítésében való részvétel,
véleményezés.



VI. Fejezet
A polgúrmester, űz alpolgórmester, a jegyző

28.§. (1) A foállású polgármester feladat és hatáskörére képviselő-testületi tagságára,
összeférhetetlenségére , megbizatására a Polgármesteri Hivatal irányitására, a jegyzővel
való együttműködésre munkáltatói joggyakorlásra a helyi önkormányzatokról szóló
törvény előírásai az irányadők.
(2) A polgármester vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéte a helyi önkormányzatokról
szóló és a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvény
előírásai az irény adők.
(3) A polgármester foglalkoztatásával, dilazásával, fegyelmi és kártérítési felelősségével
kapcsolatosan apolgátmesteri tisztség ellátásainak egyes kérdéseiről szóló törvény
előírásai az irány adők.
(4) A polgármester - a köztisztviselőkkel kapcsolatos - egyetértési nyilatkozatéí. a 4,

számű fiig gelék tartalmazza.

29.§, (1) A képviselő-testület saját tag|ai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert
választ.
(2) Az alpolgármester megbízatására a helyi önkormányzatoktől szóló törvény előírásai
azírányadők.
(3) Az alpolgármesteri tisztséggel, díjazással kapcsolatosan a polgármesteri tisztség
ellátásainak egyes kérdéseiről szóló törvény előírásai az irányadők.

30.§. Képviseló-testület aljegyzőt nem nevez ki.

VII. fejezet
A Képvis elő-testület hiv atalu

31.§. (1) A Képviselő-testület hivatala: Polgármesteri Hivatal.
(2) A Polgármesteri Hivatal szervezeti rendjét, munkarendj ét, azügyfélfogadás rendjét
az 5. sz. fiiggelék tallalmazza."

VIII. Fejezet
Az Önkormányzat túrsulásai

32,§. Az Önkormányzat a 6. sz. fiiggelékben felsorolt társulásokban, és gazdasági
társaságokb an vesz részt.

IX. Fejezet
Helyi népszuvuzás, népi kezdeményezés

33.§. (1) Helyi népszavazást a helyi önkormányzatokről szóló törvényben meghatározottakon
túI a v álasztóp o l gár o k 2 5 oÁ 

- a ke z d em é ny ezheti.
(2) Népi kezdeményezést a választópolgárok I0 %o-a nyújthat be a polgármesternek.
(3) Helyi népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolításánál aválasztási eljárásról
szóló törriény helyi népszavazásra és helyi népi kezdeményezésre vonatkozó elirásai az
irányadók.



X. Fejezet
Az Önkormúnyzat gazdasdgi alapjai, gazddlkoddsa és az ellenőrzés

34,§. (1) Az Önkormányzat törzsvagyona az elkülönítetten nyilvántartott forgalomképtelen
vagyon és a korlátozottan forgalomképes vagyon.

a) forgalomképtelen vagyon:
aa) helyi közutak és műtárgyaik
ab) terek, parkok
ac) minden más ingatlan és ingó dolog, amit törvény vagy az önkormányzat
rendelete, forgalomképtelenné nyilvánít.
b) korlátozottan forgalomképes vagyon:
ba) intézmények és középületek
bb) közművek

A korlátozottan forgalomképes vagyon tárgyairól törvény yagy az Önkormányzat
Vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzat rendeletében
me ghatár ozott feltételek szerint lehet rende lkezni.
(2) A tulajdonost megillető jogokat a képviselő-testület gyakorolja az Önkormányzat
Vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzatrendeletében
szab ály o zottak s z eri nt.

35.§. Az Önkormányzatközreműködésével létrehozott alapítványokat a7 . sz. függelék
tartalmazza.

36.§. A belső ellenőrzési feladatokat a Gödöllőii Kistérség ÖnkormányzatainakTöbbcélú
Társulása tagj aként bizto sítj a a Képvi selő-testület.

XI. Fejezet
záró rendelkezések

37.§.Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

38.§. Hatályátveszti Yácszentlászló Község Képviselő-testületénekI12007. (II.16.) rendelete,

Vácszentlászló Község Önkormányzatának Szervezeti és MűködésíSzabályzatárőI.

Y ácszentlászlő, 2010 .

polgármester

I
\-1

ar. riat Lásztő
jegyző

Kihirdetve (az Önkorm ányzat hirdetőtáblájára kifiiggesztve): 20l0. november
I,?

L\
dr. Král Lászlő

jegyző



L számú fliggelék

Vác s zen t|ász\ő K ö z s é g Önkorm ány zata Képv i s e 1 ő -te stül etének tag ai

1./ Horváth Lászlő Tibor
2./ Kovács Sándor
3./ Papp Sándorné
4.1 Szalontai József
5.1Pető Vilmosné
6./ Takács LászIő
7.1Lakatos János

Vácszentlá szlő, Zsámboki út 5 8.

Y ácszentlászlő, Zsámboki út 67.

Y ácszentlászló, Fő u. 24.
Vácszentlászló, Mező u. 3.

Yácszentlászló, Fő u. 50.
Yácszentlászló, Fő u. 1 1.

Y ácszentlászlő, Zsámboki út 40.

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő



2. száműfiiggelék

Önkormányzati intézmények, szerv ek

Polgármesteri Hivatal Yácszentlászlő,Zsálmbokiút2la.
Védőnői Szolgálat Yácszentlászló, Turai út 15.

Önkormánvzat Igtézménvei:
Napköziotthonos Ovoda Yácszentlászló, Fő u.37.
Szent LászIő Altalrános Iskola Yácszentlászlő,Fő 1.2.
Arany János MűvelődésiHaz Vácszentlászlő,Főu.2.

vállalkozási formában:
Háziorvosi Szolgálat Yácszentlászló, Turai út 15.



L

3. számű fiiggelék

Ügyrendi Bizottság

kovács sándor
Papp Sándorné
Lakatos János

Szalontai József
Papp Sándorné
Lakatos János
Takács LászIő
Szira Emilné

sánta Miklósné

A Képviselő-testület Bizottsáeai

képviselő
képviselő
képviselő

Szociális- és Bgészségügyi Bizottság

biz. Elnök
biz.Tag
biz.Tag

biz. Elnök
biz.Tag
biz.Tag
biz.Tag
biz.Tag

Vácszentlászló, Petőfi u. 20.
biz.Tag

Yácszentlászló, Fő u. 3.

biz.Tag
Yácszent|ászló, Jókai u. 18.

biz. Elnök
biz.Tag
biz.Tag
biz,Tag

Yácszent|ászló, Fő u. 36.

biz.Tag
Y ácszentlászló, Kossuth u. 23,

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

nem képviselő

nem képviselő

Nagy Lajos Zo|tánné nem képviselő

Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság

Takács LászIő képviselő
Lakatos János képviselő
kovács sándor képviselő
Ifi. Budavári Mihály nem képviselő

Pintér Sándor nem képviselő



4. számífiiggelék

Vácszentlászló Község
Polgármesterétő1

Dr. Král LászIő
Jegyző Úr részére

Yácszentlászló, 2010. november 4,

Tisztelt JegyzőÚr|

Az ötv. 36. §. (2)bekezdés b) pontja alapjan tálékoztato* hogy az egyetértési jogomat az

önkormany zatpolgérmesteri'Hivaiala vÖnatkozásában teljes köruen kívánom gyakorolni a

köztisztviselők kinevezése, felmentése, jutalm azásaaz esetleges vezetői megbízás adása,

visszavoná sa,- tfu gy ában.

kérem a fenitek szíves tudomásulvételét,

üdvözlettel:
73@ű",

K-W



5. számú fiiggelék

A polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési rendje

l . A hivatal megnevezése: Vácszentlászló Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2775 Y ácszentlászlÓ,

Zsámbokiií2la,

2. A polgármesteri hivatal egységes szervezet,önálló költségvetési szerv (ellátja a részben ÖnállÓ intézménYek

költségvetési, könyvelési feladatait).

3. A polgármester irányítja , a jegyző vezeti és képviseli a Hivatalt,

4. A munkáltatói jogokat az SZMSZ-ben leírt polgármesteri egyetéftési jog mellett,- a jegyző gyakorolja,

5. A polgármesteri Hivatal béIyegzője:körbélyegző, Yácszentlászló Község Polgármesteri Hivatala, felirattal

MK. Címerrel, - sorszámozva.

6. A Polgármesteri Hivatal dolgozói: polgármester , jegyző,2 fo költségvetési, l fő költségvetési

.eágt;ltoxatott, 1 fa i,gazga:tásies aao-tigyi ugyi"tá, 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő igazgatási ÜgYintézŐ,

ügyiratkezelés és adminisztráció.

7 . A jegyzőtartós akadál yoztatásaesetén a helyettesítő feladatokat az á|tala megbízott köztisáviselő látia el,

illetve a Képviselő-testület helyettes jegyzőt bíz meg,

8. A hivatali munkaidő hétfő-csütörtOk: 8- l 6!-ig, pénteken 8- 1 4-ig,

9. A hivatal ügyfélfogadási rendje: kedden és csütörlökön 8-12-ig éS 12 !-16 n-ig, illetve pénteken 8-14-ig,

10. A polgármester és ajegyző ügyfélfogadási rendje a hivatali ügyfélfogadási rendhez igazodik,

1 1. Kiadmányozásijogot saját hatáskörben a polgármester, illetve ajegyző gyakorolja, (kivéve: anyakönyvi

ígazgatás, nép e s s é g-ny i l vántartás )

l2. A hivatal munkájával kapcsolatos, valamennyi előterjesztés előadója ajegyző,

13. Ajegyző készíti és aktualizálja a munkaköri leírásokat,

l4. A Polgármesteri Hivatal postáját a polgármester bontja, az iratokat a jegyző szignálja,

15. A hivatal ügyiratkezelését külön utasítás szabályozza,

1 6. Jelen szabályzatbalnem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és az önkorm ányzat más belső

szab áIy zatai, el ő írás ai az ir ány adő ak,

Vácszentlászló, 2010, november 3.

/í,l
#orrkY\r,ld

' $olgármeste.

{|'"\
a.. r<ial LászIó

jegyző



6. számű ftiggelék

Az Onkormányzat társulásai és gazdasági társaságai

o n ko r mánvzati T árs ulás o k :
1. ,,Vácszentlászló Agglomeráció - Valkó, Yácszentlászlő, Zsámbok SzennyvízBlvezetése

és Tisztítása",- CsatornaBeruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
2. Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
3. Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás
4. Asződi Többcélú Kistérségi Társulás (Családsegítő- és gyermekjóléti Szolgálat

vonatkozásában)
5. Magyar Önkormányzatok Szövetsége Gödöllő
6. Központi Orvosi Ügyelet (Tura)

Egvesületek:
1. Turisztikai Egyesület Gödöllő
2. Y ácszentlászlői Sporte gye sület

Gazdasúgi társasúgok:
1. Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
2.,,VALKÓI És vÁc sZENTLÁS ZLÓI v ÍzylÚ" Korlátolt Felelősségű Társaság
3. invitelZt.



7. számú fiiggelék

Önkormányzat közreműködésével létrehozott alapítvánv

Alapítvánv:
Szentlászló Alapítvány


