
Vácszentlászló Község Onkormányzata
Képyi§elő-t€§tiiletének

7 l20l4. (x, 21,')

önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület szervezeti és Működési szabályzatáróI

vácszentlászló Község Önkomlínyzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011, évi CVXXXX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdése
és 143.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjár' az Alaptőrvény 32. cikt (1) bekezdés
d) pontjában meghaüírozott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet
Áz Önkormányzat és feladatai

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

1.§ (1) Az Önkormfuyzat hivatalos megnevezése: Vácszentlászló Köz§ég Önkomlínyzata,

(2) Az Önkormlinyzat székhelye, címe: 21 1 5 V ácszentlászló, Zsé!íí|boki íí 2la.

(3) Az Önkormányzat illetékességi területe megegyezik a t€lepülés kőzigazgatás|
területével.

(4) Képviseló-te§tüet tagjainak száma: 7 fő. A Képviseló{estület tagjainak név§orát az
] . sz. íüggelék lzrta|ínazza.

2.§ (l ) Az Ónkormányzat jelképei: a község círíLere és zász|a:Ja.

(2) A község címere és zá§zlaja, illetve azok használata külön rendeletben kerül
meghatiirozásIa.

].§ (] ) A Képviselö-lesrület hivatal05 lapja:.,KlSBÍRÓ" cimü lap,

(2) Az Önkormányzat honlapja: www.vacszentlaszlo.hu

4,§ Az Önkormínyzat által alapított kitüntetések, és alapító címek adományoásának
szabályait külön ön}oíljiráliy zati í errdelet l?,rtalmazza.

5.§ Az Önkormányzat együttmúködik a szentlászló nevű magyarországi és küöldi
településekkel,

2. Az Önkormányzdt feladatvállalá§a, hatá§köre

6.§ (1) Az Önkományzat a számáía előIílkötelező fe]adat- és hatáskör €llátá§án túl a Mötv.
12.§ (1) bekezdésében meghatáíozott feltételek megléte e§etén vállalhatja nagyobb
gazda§ági teüesítő képességű, Iakosság §zámú önkormányzat számára előíí kötelező
feladatot akár társulási formában is.

(2) Az (1) bekezdésben maghatározott feladat és hatiskör vállalását megelőzően,

előkészítő eljliníst kell 1efol},tatni. Az előkészitő eljárást a polgármest€r fol},tatja le, de

ezen eljrárásbarr a Pénzügyi- és Ellenőrzó Bizottságot véleményezési jogkör illeti meg.

7.§ (1) A Képviselő-teslüet az alábbi hatáskörök gyakorlását a polgárm€sterre íuházza át:



a) Képviselő-tesület által jóvíhagyott költségvetési előirányzatok közötti
átc§oportosííísok engedélyezése, az adott évi költségvetési tervetjóváhagyó rendeletben
meghatfu ozott összeg erejéig,

b) köíerülel haszrxi]at engedélyezése.

c) óvodai felvétel idejének meghatároása,

d) 1 00 ezel Ft alatti támogatá§i kérelem táTgyában döntéshozatal,

e) nem lakás céljrára szolgáó helyiségek és egyéb bérlemény uüín fizetendó bérleti dú
megfizetésére reszletfizetési kedvezmény, költségveté§i éven belül töíténő
engedélyezése,

(2) A Képviseló-testület lendeleteiben további hatá§kör átruházásáról dönthet,

II. fejezet
A Képviselő-testület működé§e

8.§ (1) A polgármesteri és az alpolgárme§te tisztség €gyidejú betöltetlensége, a tartós
akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testiiletet a megválasztott legidósebb képviselő
(korelnök) hívja össze és vezeti képviselő-te§túleti ülését.

(2) A Képviselő-testiilet üléseit a Polgármesteri Hivatal épületében tartja,
A közmeghallgatás hely§zíne: Arany János Művelődési Ház

9.§ A Képviselő-testúlet, alakuló, Iendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást taft.

l0.§ (1) A Képviselő,testiil€t alakuló ülé§ének kötelező napirendje a képviselők, a
polgiirme§ter é§ megváasztása esetén az alpolgármester és a bizottságok nem képviselő
tagjainak eskütétele.

(2) A képviselők és a polglírmester eskütételét követően keriil sor a további napilend
ismertetésére, elfogadására, majd eá követően a Mötv. 43.§-ban meghatározott
témákban töIténő döntéshozatalra.

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

(2) A Képviselő-te§tület az (l) bekezdésben meghatározott ülések időpontját,
napilendjét az előkészítésért felelós személy, vagy szeNezet megnevezését, az esetleges
bizottsági véleményezést munkatervében hatáLí ozza meg.

(3) A munkatervetjegyző készíti - a képviselők,- bizottsági tagok,- intézmén}ryezetők-,
gazdálkodó szeívezetek vezetői-,.helyi szervezetek, egyesületek, s a lakók esetleges
javaslataira is figyelemmel, s az Ugyrendi Bizottság véleményezését követöen a

polgármester t€rjeszti elfogadásra a Képviseló-testület elé.

12.§ (1) A polgármester indokolt esetben, a munkateruben nem szereplő,- rendkívüli ülést is
összehívhat, azza\, hogy halaszthatatlan €setben az ülé§re szóló meghívás telefonon is
történhet.

(2) A polgármester a képviselő-testiilet ülését kötele§ ö§szehívni a Mötv. 44.§-ában
meghatározott esetekben,

(3) A rendkívüli ülés összehívá§ifua vonatkozó indítván},t a polgármestemél kell
előterjeszteni az előterjesztéseke vonatkozó szabályok figyelembevételével

13.§ A Képviselő-te§tiilet ülé§e nyilvános.



14.§ (l) A Képviseló-testület zfut ülé§t lendelhet el a Mötv. 46,§ (2) bekezdés c) pontjában
foglalt esetekben.

(2) A zárt ülésen hozott közérdekú adatot taltaimazó hatiirczatot nyilvános ülésen
ismertetni kell,

15.§ (1) A Képviselő-testiil€t ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot 5
nappal, rendkívüli ülés esetén legalább 2 nappal, míg a rövid úton összehívott iilés
es€tén az íilés összehívását követően azonnal,- a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
illetve az Önl<ormányzat honlapján töfiénő közzetétellel tíjékoztalni k€ll.

(2) Az örkoíínán11zali rendeleteket. az Önkormányzat honlapján közzé kell teruri.

16.§ (1) A polgármester illetve jelen rendelet alapján testületi ülést vezető személy az ülés
vezetése solán:

a) az ülést megnyitj4 megállapit:a al-\atáLíozatképességet, s aá folyamatosan
figyelemmel kíséri
b) javaslatot tesz a jegyzőkön}.r'vez€tő személyére
c) elóterjesái a napirendi javaslatot

d) előterjesztésekől külön_külön vitát nyit,
e) felügyeli az ülés rendjét

0 felkéri az előadót a válaszadásra
g) keletkező hatlírozati :ayaslatokal szayazásía bocsátja, úgy, hogy először a módosító
indítványokat, majd a határczati javaslatokat

h) a szavMá§ ercdményének megálapíása során elószöI ajava§latok mellett leadott
szavazatokat, fia:d az ellen szavazatokat, illetve a szavazástól tartózkodók szímát
megállapítja, majd ismerteti a haüirozatot.
i) beszrimol a lejárt hatriridejú hatfuozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben
hozott intézkedéseiről, az €lőző üés óta történt fontosabb e§eményekől, melyet a
Képviselő-testület határozattal fogad el
j) az ülést berekeszti

(2) A levezető elnök a nyilvános ülé§en résztvevők számára is szót adhat.

(3) A vita soÉn bármely Képviselő-testúl€ti tag, így a polgárme§ter is javaslatot tehet
ana,hogy ahozzászólás időtaxtalmát korlátozzík,Etáfgyűjavaslatról vita nélkül, nyílt
szavazással, egyszerú szótöbbséggel dönt.

l7.§ (1) A Képviselő_testiilet munkatervében §zereplő elóterjesáéseket az elótede§ztőnek
írásban kell megtennie,

(2) A Képvi§elő-testület munkatervében §zereplő ekként meghatározott napilendeket az
érintett bizottságoknak véleményezni kell.

(3) Rendkívüli te§tületi ülésen szóbeli előterjeszté§, hatfuozati javaslat is tehető.

(4) Az (1) - (3) bekezdésben írtakat a bizottságok üléseire i§ alkalmazni kell.

18,§ A Képviselő-testület ülését a polgármester, ilásban kell, hogy ö§szehívja, mely
meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyére és idejére, a napirendekre, az
előterjesztőkre és az e§etleges véleményezökíe vonatkozó adatokat.



19.§ (1) A Képviselő-testiilet ülé§ére tanácskozásijoggal meg kell hívni

a) képviselőket,

b) jegyzőt,

c) véleményezési körébe tartozó témákban a könywizsgáót
d) a napirenddel érintett önkormányzati intézmén},vezetőt, önkoímányzati tulajdonú cég
gazdasági vezetőit, ci,ril szervezet vezetőt

(2) a Képvi§elő{estiilet ülé§ére a polglármester más szeryet vagy személl is meghívhat

(3) A zárt ülés anyagát a Képviselő-testület tagiain kívül azok részére kell megküldeni,
akik a záít ülésen résá vehetnek.

20,§ Határozatképtelenség miatt elmüadt, vagy emiatt félbeszakadt Képviselő-testületi ülé§t
8 napon belül ugyanazon napilend tfugyatására újra össze kel1 hívni.

21.§ (1) Képviselő-testület döntéseit egyszerű vagy minősített többséggel hozza.

(2) Minősített több§ég sztikséges a Mötv. 50.§-ában, egyéb jogszabályban ésjelen
paragrafus (3) bekezdésében foglalt ügyek eldöntésében.

(3) Minősített többség sziikséges:

a) a következő évi (évek) költségvetését érintő kötelezettségvállaláshoz

b) a meghívó napirendi pontjaiban nem szeleplő előte{eszté§ napirendle vételéhez

c) gMdasági táí§aság létrehoá§íhoz, megszüntetéséhez, átszervezéséhez, valamint
gazda§ági tá§asághoz való csatlakozáshoz

d) 10 millió Ft feletti egyedi folgalmi éItéket meghaladó ingó vagy ingatlanvagyon
meglerheléséhez, elide genítéséhez, megszelzéséhez illetve válalkozásba töíténő
beviteléhez

e) középtávú program elfogadásához

22. § Minősíteft többséghez 4 képviselő igen szavazata §ziikséges.

23.§ A döntéshozatalból töIténó kizírást bármely képviselő kezdeményezheti a napirendi
hatfuozatí javaslatának (javaslatainak) szavazásra bocsátásáig.

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

25.§ (l) Névszelinti s zavazást kell taítarJi,l\a aú

a) jogszabály előírja

b) polgármester kezdeményezi

(2) A névszerinti szavazás külön névszerinti lista alapján történik, amikor is ajegyző
abc sorrendben felolvassa a képviselők nev éí, s ők ,, igen", ,,ne ", ,,taftózkodolll"
lyilatkozaía|szavaznak

(3) A szavazás eredményét a levezető elnök kihirdeti, s a szavazrási névsor
j egyzőkön}Yben törté nő l ögÁtéséíől a je gy ző gondoskodik.

26.§ (1) A Képviselő-testiilettitkos szavazá§t taít



a) ba jogszabály aa előíaa

b) ha aa bármely képviselő kezdeményezi a Mötv.46.§.(2) bekezdésében foglalt

ügyekben.

(2) az (l) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezé§ről a Képviselő-te§tiilet vita nélkül
egyszerú szótöbbséggel dönt,

(3) A titkos szavazás a Polgármesteri Hivatal hivatalos pecsétjével hitelesített
szavazólapon a Képviseló-testüet által kijelölt helyiségben töIténik, A szavazólapon fel
kell tiintetni a döntési javaslatot/javaslatokat. A képviselők úgy szavaznak, hogy az

,,igen", ,,nem", ,Jartózkodom" szavak melleű Iévő körben egymást metszó két vonallal
jelölik döntésiiket.

(4) A titkos szavazást az elrendelé§ét követően az Ügyrendi Bizottság tagiai bonyolítjrák.

(5) Az Ügyrendi Bizottság megálapitja a szavazás eredményét, s aájegyzőkönl.vben
lögzítik, mely Jegyzőkön).vet a bizottság tagjai és a testiileti ülés jegyzókön}"r'v€zeűe
irja alá. E jegyzőkönpnek tartalmaalia kell a szavazá§ helyét és napj áí, a szavazás
idej ének kezdetét és v éEét, a sza,razAíot számoló Ügyrendi Bizottság j elenlévő tagjainak
nevét, az érvényes és érvénl,telen szavazatok számát, valünint a szavazás eredményét.

(6) A szavazás eredményéról az Ügyrendi Bizott§ág elnöke ajegyzőkönyv
felolvasásával ad tájékoztatíst a Képvi§elő-testtiletnek.

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

(2) Az (l) bekezdésben íIt döntések megjelölésére különjogszabálybanirtakaz
irányadóak, miszerint a jelölés:

- Halalozat: Vócszentlaszló Község Ónkormányzata
Képyis e lő-te s tül eténe k

sorszám/év (hó, hap) hatáfozala
(hónapjelölése fómai szá mal)

- relde|et,. Vác sze nt lászl ó Kozsé g ónkor mónyzat a
Képyi se lő 1 e s tületéne k
sorszám/év (hó, nap)

ö kotrlá yzaíi rendelete
(a hónapjelalése rónaí számmal)

28.§ A határozati kivonatot, ajegyzőkönyv elkészitését követő h,irom napon belül meg kell
kúldeni a végrehajtásért felelős személynek, illetve szervezeteknek.

29.§ (l) A Képviselő-te§tület rendeleteit ajogszabályszerk€sáé§re vonatkozó előirások
szerint k€ll elkészíteni.

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

(3) A rendelet kihirdeté§e a Polgáímesteri Hivatal hirdetőtáblájiára történő
kifuggesztéssel történik meg, igy a rendelet kihirdetésének napja a Polgárme§teri
Hivatal hirdetőt]íblájfua való kiffiggesztés napja,

30.§ (1) A Képviselő{e§tület ülésaől jegyzőkönyvet kell készíteíIi,



31,§

32,§

33. §

(2) A jegyzőkönlvhöz csatolni kell a meghívót, az elóterjesztést, jelenléti ívet, titkos
szavazís esetén annakjegyzőkön}.r'ét, a képvi§elő átal irásban benyújtott hozztászólá§t,
az elfogadott rendeletet.

(3) A Képviselő-testiilet ülésére vonatkozó rendelkezéseket a közmeghallgatrásra is
a]kalmazni ke||.

III. fejezete
Helyi önkormányzati képviselő

(1) A helyi önkormányzati képviseló jogaira és feladataira, valamint jog.trIásaía, az őt
megillető tiszteletdíjra, illetve a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére a haáyos
jogszabályban leíItak az inínyadók.

(2) A helyi önkormányzati képviselő az egyebek napirendi pont keretében
kezdeményeáeti önkormányzati r€nd€let előkészítését, megalkotá§át vagy határozat
meghozatalát.

(3) A helyi önkormányzati képviselőt 25.000 Fr/hó ti§zteletdű illeti meg.

Iv. fejezet
A Képvi§eló-te§tüI€t bizottságai

(1) A Képviselő-tesfrilet bizottságai (2.sz_ fr)ggelék)

a) Ügyrendi Bizottság

b) Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság
c) Szociális- és Egészségügyi Bizottság

(2) Az állandó bizottságok feladata a Képviselő-testiilet döntéseinek kezdeményezése,
előkészítése, §zervezése, valamint ellenőrzése. Feladatuk, hogy folyamato§an segítsék a
testiilet tevékenységét munkíjának eredményes§égét.

(3) A Képviselő_testiilet rendeletében a bizottságaira hatlískört ruhlázhat át.

(4) A bizottság ügyrendj él ínaga hatáíozza meg, az üléseket az elnök hivja össze, §

vezeti az ülést.

(5) Az üléseke állandó meghívott a polgIármestel, alpolgármester, jegyző.

(6) A bizottság működésére a Mötv. tv,60.§.és ajelen rendelet előirásait kell alkalmazrri.

(7) A bizottságok együttes ülést is tarthatnak, amikor is az elnöki teendők €lláásáról az
elnökök egymással álapodnak meg, de az együttes ülés esetén i§ a bizott§ágok
kiilön-külön szavaznak.

(I) Az Ügtendi Bizors.ig hlírom települési képviselőbőI áll.

(2) Bizottság feladatköIébe taltozik kiilönösen

a) véleményezi a Szervezeti és Működé§i szabályzatot,

b) álás foglal ügyrendi vitákban,

c) részt vesz a helyi rendeletek előkészítésében,

d) ellenőúi a testiilet lendeleteinek, határozataink végrehajtását,

e) ellátja a titko§ szavMá§sal kapcsolato§ feladatokat,

í) javaslatot tesz a polgárme§ter munlQbérér€, jutalmazá§ára,



g) ellátja a vagyorrrryilatkozat tétellel kapc§olatos üglviteli és eljárási feladatokat,

h) ellátja az összeféIhetetlenségi eüáíással, illetve a mélíatlan§ági eljárással

kapcsolatos bizottsági feladatokat.

34.§ (|) A Pénzüg,,i- és Ellenőrző Bizottsóq 5 tagú, melyben az elnök és 2 tag váIa§áott
települési képviselő, míg 2 tagot nem képviselő szakemberek közül válasá a képviseló-
testiilet.

(2) A bizottság feladatai különö§en a Mötv. fu-ben előírtakon túl.

a) részt vesz az önkományzati költségvetés elkészítésében, folyamatosan ellenőrzi a
végrehajtást.

b) elözete§en véleményezi a pénzügyi elóterje§zté§eket,

c) pénzúgyi ellenőrzést végez,

d) közremúködik a fejlesáési és felújítások meghatírozásában és véglehajtásában,

e) vállalkozási lehetőségeket íár fel,

f1 közremírködik a rendezési tervek elké§zítésében.

35,§ (1) A Szociális- és Egészségügli Bizoís.i8 7 tagú, melyből az elnök és 3 tag váasztott
települési képviseló, míg 3 tagot nem képviselő szakemberek közül válasá a képviselő-
testúlet.

(2) A bizottság feladatai különösen:

a) A lakosság életkörülrnények, szociális helyzetének és az alapellátásának
figyelemmel kisérése, külön önkorúányzati rendelet alapján Iésá vesz a szociáis
kérelmek eIbírájásában.

b) Az Önkormányzati rendeletek előké§zítésében való részvétel, véleményezés.

36.§ A Képviselő-testiilet ideiglene§ bizott§ágot is létr€hozhat, mely bizottság működéséIe
vonatkozóan jelen rendelet előírásait értelemszerúen alkalmazni kell.

Y, fejezet
Tisztségviselók

37.§ (1) Polgármestef megbizúásátfő állá§ban láüa el.

(2) Polglírmester helyettesítése, tartós távolléte, vagy tevékenységében való
akadályoztatása esetén kerül sor. A Polgármestert az alpolglármestel helyettesíti.
A helyettesítés rendjét a polgármester szabályozza.

(3) a polgámester a Mötv. tv. 42.§-ában meghatározott ügyek kivételével hoáat
döntést, ha a Képviselő-testiilet - hat|írozatképtelenség vagy hatírozathozatal hilánya
miatt - két egymá§t követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést.

(4) a polgármester két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszüatatlan esetben a
Mötv.tv. 42. §-ában meghatáIozott ügyek kivételével hozhat döntést.

38.§ A Képviselő-te§tiilet saját tagjai közül egy tá$adalmi megbízatá§ú alpolgámesteIt
,lálaszi.



VI. fejezet
Polgárme§t€ri HivataI

39.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete egység€s polgármesteri hivataliinak neve:
Vócszent l ász l ói P o l gárme §t eri Hi1) atal
(2) A Polgám€steri Hivatal a Képviselő-testület által elfogadott alapító okrat, a
szervezeti és múködési szabályzat és ajegyző által elkészitett é§ a polgármester által
jóváhagyott ügyrend szerint múködik. (J. §Z fiiggelékPolgármestii nyilatkozat a
köáisztvis€lőket érintő egyetértési jogról)

40.§ (l) Ajegyző a hatáyos jogszabáyokban meghatározott feladatain túl gondoskodik a
Képviselő-te§tiilet és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatoúól a
Polgárrnesteri Hivatal útj án.

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

(3) Ajegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartó§ akadályoáatás esetén legfeljebb 6
hónap időtaltalomra - ajegyző által íásbal\megbízott közti§áviselő látja el, vagy
helyettes jegyző kérhető fel.

(4) A Polgármesteri Hivatalban aljegyző nem kerül kinevezésre.

Önkormányzati intéz-urr"u, o"u""-Ill;"'""j,"Íil"uh§ok és önkormányzati gazdálkodó
szervezetek

4l.§ Az Önkormányzat intézményeinek, társulásainak és gazdálkodó §zelvezeteinek listáját
a 4,sz. fuggelék taítalmazza.

VIIL fejezet
Helyi népszavazás

42.§ Helyi népszavazá§t a választó polglárok25Vo-akezd,emérryezhet1,

Az önkonnányzat g""u".u*i*"';j;"',1-dálkodá§a és az ellenórzé§

43.§ Az önkormányzat a vagyonáról külön rendeletet alkot.

44,§ A gMda§ági program és a költ§égvetési rendelet koherenciáját biáosítani kell.

45.§ Azt önkormfuyzat a belső ellenőrzés jegYő áltati biztosítá§a az Gödöllői Kistér§ég
onkormányzatainak TöbbcéIú Társuláson keresztül töIténik.



"o"o*jíí,ij"u,"o
46.§ (1) E rendelet a kittirdetése napján lép hatáyba.

(2) E rendelet haáyba lépésével egyidejűleg hatályát ve§zti Vácszentlá§zló Köz§ég
Önkormrányzaűnak 6i2004. (IV.15.) sz. rendelete a képvi§elöi tiszleletdíjról, valamint a
v|ícszentlá§zló Köz§ég Önkormányzala Kepvi§eló-testiiletének 7/2013. (rv.l8.)
önkormán},zati rendelete A Képviselő-testiilet szervezeti és Múködési §zabáyzatáról.

polgárrne§teT

Kihirdetve: Polgáríne§teri Hivatal hiídetőtábülara tiniggesztve20#.{*6&1{,/ .

,,.P & !",,

\i s ji,,r
t' '. dí"'Klá László,- - jegyzh



1. számrl ftiggelék

vác§zentlászló, Z§ámboki út 58.
vácszendá§zló, Zslámboki út 67.
Vrácszentlriszló, Fő u. 1/f.
Vácszentlászló, Fő u. 50.
Vácszentlászló, Meó u. 3.
vácszentlászló, Fó u. l l.
vácszentlászló, Kos§uth u. 87.

polgánrc§tel
képüselő
kepviselő
képviseló
képüselő
kepviselő
képviseló

Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagiai

1./ Horváth László Tibor
2./ Kovács Srándor
3./ Papp Sándomé
4./ Peó Vilmosné
5./ Szalontai József
6.1TakéLcsLászlő
7 .l Dr. Zólyomí lózseí



2. szIímú fttggeték

A KéDviselő-te§tüIet Bizott§áqai

Üryrendi Bizott§ág

Szociális_ és Egószségügyi Bizottság

Pénzüryi- és EIIenőrzó Bizott§ág



(
2. szímú ffiggelék

A Képvi§elő-te§tület Bizottságai

Üryrendi Bizottság

kovács sándoí
Papp Sándomé
szalontai József

Papp sándomé
kovtícs sándol
Takács László
Dr. Zólyomi József
szira Emilné

slánta Mikló§né

Varga Anna

képviseló
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő
képviselő
képüselő

nem képüselő

nem képviselő

nem képviselő

Szociális- és Egészségügyi Bizott§ág

biz. Elnök
biz. Tag
biz. Tag

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

Vácszentlászló, Petöfi u. 20.
biz. Tag

vácszentlászló, Fő u. 3.
biz. Tag

Vácszentlrfuzló, Jókai u. 28.

biz. Elnök
biz. Tag
biz, Tag
biz. Ta4

vácszentlászló, Fő u. 36.
blz. Tag

Vácszentlászló, Kossuth u. 23.

Pénzügyi- és Ellenőrző BizottsáE

Takács László
kovács sándor
Dr. Zólyomi József
I{. Budavári Mihtíly

pintér sándor

képviselő
képviselő
képviselő

nem képviselő

nem képviselő



3. sámlt ffiggelék

vácszentl|á§zló Község
PolgármesteÉtől

dr. I(níl Lrfuzló
Jegyző Úr Észbe

Tisztelt Jegyó Úr!

Az Mötv. 8l.§ (4) alapján tájékoztatom, hogy az egyetértési jogomat a vácszendá§zlói
Polgárm9§teri Hivatal közti§ztvi§elói vonatkoásában telje§ kör'líen kívánom gyakorolni a
köztisztviselők kinevezése, felrnentése, jutalmazása az esetleges vezeói megbizás adása,
visszavonás4- tárgyában,

kérem fentiek szíve§ fu domá§ulvételét.

Y ácszetlászló,2014. október 14.



Önkormányzati intézmények, szervek

y ácszentlászló, Zsámbokí út 2/a.
vácszentlászló. Turar' út l 5-

önkormánvzat Intézménvei:
Napköziotthonos ovoda
Arany János Múvelődési Ház

vállalkozási formában:
H|áziorvosi szolgálat vácszentlászló, Tulai út l5.

Ggzdg!égi-Tiltsrylgqk:

l., szelektív Hulladékhasznosító és Kömyezetvédelmi Korlátolt Fel€lősségű Tár§a§ág

2., Dabas és Kömyéke Vízügyi Kft

3., INVITEL ZIt.

ön kormónvzati Tdrs ulds o k :

l., Tura és Térsége Hulladékgazdákodási Önkomiányzati Táísulás

2., Aszód és Társult Önkormányzatainak szociális és Gyermekjóléti Társulása

3,, Magyar Önkormányzatok Szövetsége Gödöllő

4., Gödöllői Kistérségi Társulás

5., Központi Orvosi Ügyelet Twa

6.,,,Vácszentlászlóagglomeráció-Valkó,Yácszeltlászló,ZsárrtbokSzennlvízelvezetése

és Tisáítá§a" csatoma Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás

4. számú ffiggelék

Polgármeste Hivatal
Védőnői Szolgálat

vác§zentlá§zló, Fő u. 37.
vác§zentlászló, Fő u. 2.


