
Vácszentlászló Közs ég Önkorm ányzata
Képviselő-testületének

7 t2013. (IY . JÍ,..) önkormányzati rendelete
A KéPviselŐ-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáről

Vácszentlászló Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete a Magyarország helyi
ÖnkormányzatairÓl szőlő2011. évi CVXXXX. tv. (továbbiakbanlMötv.) 53.§ (1) bekezdése
és 143.§ (4)bekezdésében kapott felhatalmazás alapjánaz Alaptöwény 32. cikk (1) bekezdés
d) Pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi."rrd.l"t"iulkotja.

I. fejezet
Az Önkorm ányzat és feladatai

1. Az Önkormányzat elnevezése, szókhelyeo illetékességi területe, jelképei, kapcsolatai.

1.§ (1) AzÖnkormánYzathivatalos megnevezése: Yácszentlászló Község önkormányzata,
(2) Az Önkormán y zat széldtelye, címe : 2I l 5 Y ácszentlászlő, Zsámboki ut 2 l a.

(3) Az Önkormányzatilletékességi területe megegyezik a település közigazgatási
területével.

(4) KéPviselŐ-testület tagjainak száma:7 fő. AKépviselő-testület tagjainak névsorát az
l . s z. fü g g e l é k tartalmazza.

2.§ (1) Az Önkormányzat jelképei: a község címere és zászlaja.
(2) A kÖzség címere és zászlaja. illetve azokhasználata külön rendeletben kerül
megltatátozásta.

3.§ (1) A Képviselő-testület hivatalos lapja:,,KISBÍRÓ'' című lap.

(2) Az Önkormán y zat bo nlapja : www. vac szentl aszl o. hu

4.§ Az Önkormányzat által alapított kitüntetések, és alapító címek adományozásának
szabályaitkülönönkormányzatirendelettartalmazza.

5.§ Az Önkorm ányzat együttműködik a Szentlászló nevű magy arországiés külftrldi
településekkel.

2. Az Önko rm án y zat fe|adatvállalása, h atáskö re

(I) Az Önkormányzat a számáraelőírt kötel ező feladat- és hatáskör ellátásán túl a Mötv.
12.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek megléte esetén vállalhatlanagyobb
gazdasági telj e s Ítő kép e s s é gű, l ako s s ág szánu ö nkormány zat számára e l ő írt kótel ezo
feladatot akár társulási formában is.

(2) Az (1) bekezdésben maghatfuozott feladat és hatáskör vátlalásátmegelőzően,
előkészitő eljrárást kell lefolytatni. Az előkészítő eljárást a polgármester-folytatja le, de
ezen eljárásban a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottságot vélemónyezési jogk<ii ittóti meg.

(1) A KéPviselŐ-testület az aléhbi hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruhánza át:

6.§

7.§



a) KéPviselŐ-testület által jóvahagyott költségvetési előfuányzatok közötti
átcsoportosítások engedélyezése, az adott évi költségvetési tervet jóváhagyó rendeletben
me gl,ntár ozott ö sszeg erej éi g,

b) köáerül et használat engedélyezése,
c) óvodai felvétel idejének meghatéttozása,

d) 100 ezerFt alatti támogatási kérelem targyábandöntéshozatal,
e) nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb bérlemény után fizetendő bérleti díj
megfi zetésére részletfi zetési kedvezmény, költségvetési éven belül történő
engedólyezése,

(2) A képviselő-testület rendeleteiben további hatáskör áttttházásáról dönthet.

II. fejezet
A Képviselő-testület működése

8.§ (1) A Polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós
akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testületet a megválasztottlegidőseb1 képviselő
(korelnök) hívja össze és vezeti képviselő-testületi ülését.

(2) A KépviselŐ-testület üléseit a Polgármesteri Hivatal épületébentartja.
A közmeghallgatás helyszíne: Arany János MűvelődésiHáz

9.§ A Képviselő-testület, alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

10.§ (1) A Képviselő-testület alakuló ülésének kötelező napirendje a képviselők, a
polgármester és megválasztásaesetén az alpolgármester eskütételŐ. Azeskütételt
kÖvetően a polgármester megállapítjaés bejelenti a Képviselő-testület megalakulását.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat követően kerül sor a további napirend
ismertetésére, elfogadására,majd eztkövetően a Mötv. 43.§-ban meghatározott
témiákban történő döntéshozatalra.

11.§ (1) A KépviselŐ-testület szükség szerint de évente legalább hat ülést és egy
közmeghallgatást tart.

(2) A KéPviselőtestület az (I) bekezdésben meghatározott ülések időpontját,
naPirendjét az előkészítésért felelős személy, vagy szervezet megnevezését, az esetleges
bizottsági véleményezé st munkatervében határ ozza me g.

(3) A munkatervet jegyző készíti - a képviselők,- bizottsági tagok, - intézményvezetők-,
gazdálkodó szervezetek vezetői-, helyi szervezetek, egyesületek, s a lakók esótleges
javaslataira is figyelemmel, s azÜgyrendi Bizottság véleményezését követően a
po l gármester terj eszti elfo gadásra a Képvi selő -testület elé.

12.§ (1) A Polgármester indokolt esetben, a munkatervben nem szereplő,- rendkívüli ülóst is
Összehívhat, azzal, hogy halaszthatatlanesetben az ülésre szóló meghívás telefonon is
történhet.

(2) A polgármester a képviselő-testület ülését köteles összehívni a Mötv. 44.§-ában
me ghatár o zott e s etekb en.

(3) A rendkívüli ülés összehívására vonatkoző indítvénya polgármesternél kell
előterjeszteni az előterjesztésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

13.§ A Képviselő-testület ülése nyilvános.



14.§ (1) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontjában
foglalt esetekben.

(2) Azárt ülésen hozott közérdekű adatot tartalmazőhatározatotnyilvános ülésen
ismertetni kell.

15.§ (l) A Képviselő-testület ülésének időpontjtíról, helyéről és napirendjéről a iakosságot 5
nappal, rendkívüli ülés esetén legalább 2 nappal, míg a rövid úton összehívott ülés
esetén az ülés összehívását követően azonnal,- a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
illetveazÖnkormányzathonlapjantörténőközzététdleltájékoztatnikell.

(2) Azönkormányzati rendeleteket, az Önkormányzathonlapján közzékell tenni.

16.§ (1) A polgrármester illetve jelen rendelet alapjántestületi ülést vezető személy az ülés
vezetése során:

a) az ülést megnyitja, megállapítj a ahatározatképességet, s azt folyamatosan
figyelemmel kíséri
b) javaslatot tesz a jegyzőkönywezető személyére
c) előterj es zti a napir endi j avaslatot
d) előterj esztésekről külön-külön vitát nyit,
e) felügyeli az ülés rendjét

f) felkéri az előadőt a v álaszadásra
g) keletkezőhatározati javaslatokat szavazásra bocsátja,űgy,hogy először a módosító
indítványokat, maj d a határ o zati j avasl atokat
h) a szavazás eredményének megállapítása során először a javaslatok mellett leadott
szavazatokat, majd az ellen szavazatokat, illetve a szavazástól tartózkodók számát
megállapítj a, majd ismerteti ahatározatot.
i) beszámol alejárt határidejű hatérozatokvégrehajtásáről, az átruhénotthatáskörben
hozott intézkedéseirőI, az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, melyet a
Képviselő-testület hatát ozattal fogad el
j) az ülést berekeszti

(2) Alevezető elnök a nyilvános ülésen résávevők szétmárais szót adhat.

(3) A vita során bármely Képviselő-testületi tag, így a polgármester is javaslatot tehet
arra, hogy ahozzászőlás időtartalmát korlátozzák. E tárgyú javaslatról vita nélkül, nyílt
szav azással, egyszerű szótöbbség gel dönt.

17.§ (1) A Képviselő-testület munkatervében szereplő előterjesztéseket az előterjesztőnek
írásban kell megtennie.

(2) A Képviselő-testület munkatervében szereplő ekként meghatározott napirendeket az
érintett bizottságoknak véleményezni kell.

(3) Rendkívüli testületi ülésen szóbeli előterjesztés,határozati javaslat is tehető.

() Az (1) - (3) bekezdésbenírtakat abizottságok üléseire is alkalmazni kell.

18.§ A Képviselő-testület ülését a polgármester, írásban kell, hogy összehívja, mely
meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyére és idejére, a napirendehe, az
előterjesztőkre és az esetleges véleményezőkle vonatkozó adatokat.



19.§ (1) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni
a) képviselőket,

b) jegyzőt,

c) véleményezési körébe tartoző témákban a könywizsgálót
d) a napirenddel érintett önkormányzati intézményvezetőt önkormrányzati tulajd,onú cég
gazdasági v ezetőit, civil szerve zet v ezetőt

(2) a KépviselŐ-testület ülésére a polgármester más szervet vagy személyt is meghívhat

(3) A zart ülés anyagát a Képviselő-testület tagjain kívtil azok részére kell megküldeni,
akik a zárt ülésen részt vehetnek.

20.§ Határozatképtelenség miatt elmaradt, vagy emiatt felbeszakadt Képviselő-testületi ülést
8 napon belül ugyanazon napirendtfugyalására újra össze kell hívni.

21.§ (1) Képviselő-testület döntéseit egyszeni vagy minősített többsé ggelhozza.
(2) Minősített többség szükséges a Mötv. 50.§-ában, egyéb jogszabályban és jelen
paragrafus (3) bekezdésében foglalt ügyek eldöntésében.

(3) Minősített többség szükséges:

a) a következő évi (évek) költségvetését érintő kötelezetts égvátlaláshoz

b) a meghívó napirendi pontjaiban nem szereplő előterjesztés napirendre vételéhez

c) gazdasági trársaság léttehozásához, megszüntetéséhez, áúszewezéséhez, valamint
gazdasági tár sasághoz való csatlak ozáshoz

d) 10 millió Ft feletti egyedi forgalmi értéket meghaladó ingó vagy ingatlanvagyon
megterheléséhez, elide genítéséhez, me gszerzéséhez illetve v állalkozásba történő
beviteléhez

e) középtávu program elfogadásához

22.§ Minősített többséghez 4 képviselő igenszavazata szükséges.

23.§ A döntéshozatalból történőkizárástbármely képviselő kezdeményezhetia napirendi
határ o zati j avas latának ( avaslatain ak) szav azásra bo c s átás ái g.

24.§ Nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A levezető elnök köteles a szavazatokat
megszámolni (mellette, ellene, tartózkodás).

25. § ( 1 ) Névszerinti szavazást kell tartani, ha azt

a) jogszabály elóírja
b) pol gármester kezde mény ezi

(2) Anévszerínti szavazás külön névszerinti lista alapján történik, amikor is a jegyző
abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, s ők ,,igen", ,,nem", ,,tartózkodoÁ"
nyil atkozatt al szav aznak.

(3) A szavazás eredményét alevezető elnök kihirdeti, s a szavazási névsor
j egyzőkönyvben történő rögzitésétőI a jegyző gondoskodik.

26.§ (1) A Képviselő-testület titkos szavazásttart



a) ha jogszabály azt előírja

b) ha azt bármely képviselő kezdemény ezi

(2) az (1) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezésről a Képviselő-testület vita nélkül
egyszerű szótöbbséggel dönt"

(3) A titkos szavazás a Polgármesteri Hivatal hivatalos pecsétjével hitelesített
szavazőlapon a Képviselő-testület által kijelölt helyiségben történik. A szavazőlapon fel
kell ttintetni a döntési javaslatot/javaslatokat. A képviselők úgy szavaznak,hogy az
,,igen", ,,nem", ,,tartőzkodom" szavak mellett lévő körben egymást metsző két vonallal
jelölik döntésüket.

(4) A titkos szavazást az elrendelését követően azŰgyrendi Bizottság tag|ai bonyolítjak.
(5) Az Ügyrendi Bizottság megállapítj a a szavazás eredmény ét, s azt jegyzőkönyvben
rögzítik, mely jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a testületi ülés jegyzőkönywezetője
Írja aIá. E jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazás helyét és napját, a szavazás
idejének kezdetét és végét, a szavazatot számoló Ügyrendi Bizottság jelenlévő tagjainak
nevét, az érv ény es és érvényt elen szav azatok számát, valamint a szav azás eredményét.

(6) A szavazás eredmén y éről az Ügyrendi Bizottság elnöke a j egyzőkönyv
felolvasásával ad táj éko ztatást a Képviselő-testületnek.

27.§ (1) A Képviselő-testület döntései: egyedi hatátrozat, normatív határozatvagy rendelet.

(2) Az ( 1 ) bekezdésben írt döntések megj elOlésére külön j o gszabályban írtak az
irányadóak, miszerint a jelölés:

- Határ ozat: Vá c s z e nt l á s z l ó Kö z s é g Ö nkor m ány z at a
Képv i s e l ő - t e s tül e t é ne k

sorszóm/év (hó, nap) határozata
(hónap jelölése római számmal)

- rendelet: Vácszentlós zló Közs é g Önkormányz ata
Képv i s e l ő - t e s tül e téne k
sorszám/év (hó, nap)

önkormányzati rendelete
(a hónap jelOlése római számmal)

28.§ A batirozati kivonatot, a jegyzőkönyv elkészítését követő három napon belüt meg kell
küldeni a végrehajtásért felelős személynek, illetve szervezeteknek.

29.§ (1) A Képviselő-testület rendeleteit a jogszabályszerkesztésre vonatkozó előírások
szerint kell elkészíteni.

(2) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző állapítja meg.

(3) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájáratörténő
kiÍtiggesáéssel történik meg, így a rendelet kihirdetésének napjaa Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábl áj ár a v aIő kifu g gesztés napj a.

30.§ (1) A Képviselő-testület üléséről két példányban jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, az előterjesztést, jelenléti ívet, titkos
szavazás esetén annakjegyzőkönyvét, a képviselő által írásban benyújtott hozzászőlást,
az elfogadott rendeletet.



(3) A KéPviselő-testület ülésére vonatkozó rendelkezéseket a közmeghallgatásra is
alkalmazni kell.

III" fejezete
A településí képviselő

3 1 . § A települési képviselő jogaira és feladataira, valamint j ogállásár a, az őt megillető
tisáeletdíjra, illetve a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségére a hatályos jógszabályban
leírtak azirányadők.

IV. fejezet
A Képviselő-testület bizottságai

32.§ (1) A Képviselő-testület bizottságu (2.sz. fi]ggeték)
a) Ügyrendi Bizottság
b) Pénzügyi- és Ellenő rző Bizottság
c) Szociális- és Egészségügyi Bizottság

(2) Az állandó bizottságok feladata a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése,
szervezése, valamint ellenőrzése. Feladatuk, hogy folyamatosan segítsék a testület
tevékenységét munkáj ának eredményességét.

(3) A KépviselŐ-testület rendeletében a bizottságaira hatáskört rvházhat át.

(4) Abizottság ügyrendjét maga határozzameg, azüléseket az elnök hívja össze, s
vezetiaz ülést.

(5) Az ülésekre állandó meghívott a polgármester, alpolgármester, jegyző.

(6) A bizottság működésére jelen rendelet Képviselő-testületre vonatkozó előírásait
alkalmazni kell.

(7) Abizottságok együttes ülést is tarthatnak, amikor is az elnöki teendők ellátásaről az
elnÖkÖk egymással állapodnak meg, de az együttes ülés esetén is a bizottságok
külön-külö n szav aznak.

33.§ (1) Az IJglrendi Bizottság három települési képviselőből ál1.

(2) Bizottság feladatkörébe tarto zik kül önö s en

a) véleményezi a Szervezeti és Működésí szabályzatot,
b) állás foglal ügyrendi vitákban,
c) részt .vesz a helyi rendeletek előkészítésében,
d) ellenőrzi a testület rendeletein ek, határozataink végrehaj tását,
e) ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat,
f) j avaslatot tesz a polgrármester munkabérére, jutalm azáséra,
g) ellátja a vagyonnyilatkozattétellet kapcsolatos ügyviteli és eljárási feladatokat.

34.§ (1) A Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság 5 tagt,melyben az elnök és2tagválasztott
települési képviselő, míg2 tagot nem képviselő szakemberek közül választa képviselő-
testület.
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(2) Abizottság feladatai különösen a helyi önkormányzatol<ről szóló törvényben
előírtakon túl.

a) résztvesz az önkormányzati költségvetés elkészítésében, folyamatos an ellenőrzi a
végrehajtást.

b) előzetesen vélemény ezi apénzügyi előterj esztéseket,

c) pénzügyi ellenőrzést v égez,

d) közreműködik a fejlesztési és felújítások meghatarozásábanés végrehaj tásában,
e) vállalkozási lehetőségeket tar fel,
f) közreműködik a rendezési tervek elkészítésében.

35.§ (1) A Szociális- és Egészségügyi Bizottság 7 tagú, melyből az elnök és 3 tag váIasztott
telePülési képviselő, míg 3 tagot nem képviselő szakemberek közül választa képviselő-
testület.

(2) A bizottság feladatai különösen :

a) A lakosság életkörülmények, szociális helyzetének és azalapellátásrának
figyelemmel kisérése, külön önkormányzati rendelet alapjántésztvesza szociális
kérelmek elbírálásában.

b) Az Önkormányzati rendeletek előkészítésében való részvétel, véleményezés.
36.§ A Képviselő-testület ideiglenes bizottságot is létrehozhat, mely bizottság működésére

vonatkozóan j elen rendelet előírásait értelemszerűen alkalmazni kell.

V. fejezet
Iisztségviselők

37.§ (l) Polgármester megbízatásátfő állásban látjael.
(2) Polgármester helyettesítése, tartós távolléte, vagy tevékenységében való
akadályoztatása esetén kenil sor. A Polgármestert az alpolgármester helyettesíti.
A helyettesítés rendjét a polgármestet szabáIyozza.

38.§ A KéPviselő-testület saját tagjai közüt egy társadalmi megbízatású alpolgármestert
választ.

VI. fejezet
Polgármesteri Hivatal

39.§ (1) Az ÖnkormányzatKépviselő-testülete egységes polgármesteri hivatalának neve:
Vácszentlászlói P olgármesteri Hivatal

(2) A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület által elfogadott alapító okirat, a
szewezeti és működési szabáIyzat és a jegyző áItal elkészített és a polgármester által
jóváhagyott ügyrend szerint működik. (4.sz. ftggelékPolgfumesteri nyilatkozat a
köztisztviselóket érintő egyetértési jogról)

40.§ (l) A jegyző a hatályos jogszabályokban meghatározott feladatain túl gondoskodik a
KépviselŐ-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatokról a
Polgármesteri Hivatal útj an.



(2) A jegyző a hivatali ügyfélfogadási időpontokban tart félfogadást.

(3) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatás esetén - legfeljebb 6
hónap időtartalomra- a jegyző á|tal írásban megbízott köztisáviselőIátja el, vagy
helyettes jegyző kérhető fel.

(4) A Polgármesteri Hivatalban aljegyző nem kerül kinevezésre.

VII. fejezet
Önkormányzatiintézménye§ önkormányzati társulások és önkormányzatigazdálkodó

szervezetek
41.§ Az Önkormányzatintézményeinek, társulásainak és gazdálkodő szewezeteinek listáját

a 3 .sz. fiiggelék tartalmazza.
VIII. fejezet

Helyi népszavazás és népi kezdeményezés

42.§ (1) Helyi népszavazást a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatirozottakon
tí| a v álasztó polgárok 25 Yo-a kezdeményezheti.

(2) Népi kezdeményezést aválasztópolgárok l0 %o-anyújthat be a polgármesternek.

(3) Helyi népszavazás és népi kezdeményezés lebonyolításánál aváIasztási eljárásról
szóló törvény helyi népszavazásra és helyi népi kezdeményezéste vonatkozó előírásait
kell alkalmazni.

IX. fejezet
Az Önkormányzat gazdasági alapjai, gazdálkodása és az ellenőrzés

43.§ Az önkormanyzatavagyonaról külön rendeletet alkot.

44.§ A gazdasági program apénzijgyi koncepció és a költségvetési rendelet koherenciáját
biztosítani kell.

45.§ Azt önkormányzat a belső ellenőrzés j egyző általi biztosítása az Gödöllői Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társuláson keresztül történik.

X. fejezet
zárő rendelkezések

46.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba-

(2)Hatályátveszti Yácszentlászló Község ÖnkormanyzataKépvtselő-testületének
8l20I0. (XI.18.) önkormányzati rendelete Vácszentlászlő Község Önkormányzatának
Szew ezeti és Működési Szabályz atárőI.
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