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Tiszaesztár Községi Önkormányzat

számú melléklet

Polgármesterétől!

4464-T iszaeszlár. Rékőczi u.
Tel./fax. : l 421277 -505.
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.

Szám: 621-712019.

MEGHÍvÓ
Tiszaeszlár Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. október 29-én. 16 órakor
alakuló ülést tart, melyre meghívom
Az ülés helye: MűvelődésíHáz.

Napirendi

-

tervezet

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatőja a 2019. évi önkormányzati választások
eredményéről.
Előadó: Meleg Barnabásné HVB Elnök
2.1 APolgármester és a Képviselőtestület tagiainak eskütétele.
Előadó: Meleg Bamabásné HVB Elnök
3.1 Tiszaeszlár Kőzségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata.
Előadó: Dr. Varga PáI jegyző
4.1 Az Üryrendi Bizottság tagiainak megválasztása.
Előadó : Vaj da LászIő polgármester.
5. l A P énzü gyi Bizottság tagj ainak megválasztás a.
Előadó: Vajda Lászlő polgármester
6./ Szociális és Egészsógügyi Bizottság tagiainak megválasztása.
Előadó: Vajda Lászlő polgármester
7 .l Ku|turális és Sport Bizottság tagi ainak megválasztása.
Előadó: Vajda László polgármester
8./ A Potgármester illetményénekmegállapítása.
Ügyrendi Bizottság Elnöke
9.1 Az alpolgármester megválasztása.
Előadó: Vajda Lászlő polgármester
10./ Rendelet-alkotás Tiszaeszlár közsóg településképénekvédelméről.
Előadó: Dr. Varga Pál jegyző

Előadó:
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Tiszaeszlátr Község Képviselő-testületénekz}Ig. október hő29. napján ártott alakuló ülésén
megjelentekről:

Vaj da

Lászlő polgármester

Aleksza Pál
Benda Ferenc

kander zoltÁn

Meleg Barnabás
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Rácz Tibor
Soós Zsolt képviselők
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Vafda Lászlő
polgármester
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3.

Helyi Választasi ni"ottsag Ehökétől!
4464-Tiszaeszlár. Rákóczi u. 91.

szárnú melléklet

Tel./fax: 421277-505.

rÁ"lÉxozraró
-

a2019. október 13-i önkormányzati

Tiszaeszlár

v

álasztő

j o

gosultak száma

:

és nemzetiségi választások eredményéről

-

2001 fő.

A választáson megielentek száma: 1487 íő.
poleármester ielöltek száma: 3 fő

Glonczi Miklós 246 szavazatot kapott, Nagy Tibor 595 szavazatot kapott, Vajda Lászlő 634 szavazatot

kapott.

A megválasztott polgármester Vajda Lászlő.
Képviselőtestületi tae ielöltek §záma:23 fő.

A legtöbb szavazatot kapott 6 fő nyert mandátumot a Képviselőtestületbe.
Megválasztott képviselők:
Aleksza Pál
Benda Ferenc

kapottszavazat:
524
507
513
500
529

Zoltán
Barnabás
Rácz Tibor
Soós Zsolt
Kander
Meleg

.

573

A Rom? Nemzetiségi Önkormánvzat jelöltjeinek száma

12.

Az 5 legtöbb szavazatotkapott nyert

mandátumot.

Választó jogosultak száma: 250 fő.

Szavazőkszáma:

l75 íő.

képviselők:
Gusztáv
Irén
Pente Károlyné
Nyüsti Bálint
Tóth István
Megválasztott

Kiss
Kiss

kapottszavazat:

A

89
54
67
81

52

N§met Nemzetiségi Önkormánvzat jelöltjeinek száma 3 fő volt, mind a 3 fő jelölt mandátumo
Gyániné Dudás Mária, Kelemen Józsefné, Vinter Béla.
Mind a hárman 30 szavazatot kaptak.

t

szerzett:

A váIasztójogosultak száma:39 íőrszavazott: 30 fő.
Tiszaeszlár, 2019. október 21.
Me|eg Barnabásné

HVB. Elnöke

4.

§zámú melléklet

Esküokmány
Jegyzőkönyv

Készült: Tiszaeszlár Községi Önkormányzat alakuló ülésén2019. október 29. napján.
Tárgy: A képviselő - testület tagiainak

és a polgármester eskütétele

A Helyi Választási Bizottság Elnöke előtt

a

szerint az esküt letette.

képviselő

-

testiilet és a polgármester a mellékelt esküokmány

kmf.

Meleg Barnabásné
HVB elnök
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Dr. Vaiiga Pál
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...... becsületemre ós lelkiismeretemre fogadom, hogy

Magyarországhoz,és annak Alaptörvényéhezhű leszek, jogszabáIyaitmeglartom és
másokkal is megtartt atom képv

i

s e lő

i tísztségembő1 eredő feladataimat

Tiszaeszlár köaég fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisáségemet a magyar nemzet javára gyakorlom,
Isten engem úgy segéljen!"

Tiszaeszlár, 2019 . október 29.
Aleksza Pál képviselőtestületi tag
Benda Ferenc képviselőtestületi tag
Kander Zoltán képviselőtestületi tag

Meleg tsarnabás képviselőtestületi tag
Rácz Tibor képviselőtestületi tag
Soós Zsolt képviselőtestületi tag
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. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy

Magyarországhoz, és annak Alaptörvényéhezhú leszek, jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartt atom alp o l g árm

e s t er
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sáségemből eredő feladataimat

Tiszaeszldr község fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!"
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iszaeszlár, 2019. október 29.
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Mele§ Gábor
alpolgármester
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soós zsolt
alpolgármester
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Tiszaeszlá. XtirsCgi Önkormányzat

Je gy

számú melléklet

zőjétő|l

4464-Tiszaeszlár. Rákóczi u. 91.
Tel./fax: 421277-505.
j
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aKépviselőtestiilethez-

Targv: Szervezeti ós Működési Szabályzat alkotása.

Előadó: Dr. Varga PáI jegyző
Tisztelt Képviselőtestiilet

!

Az alakuló ülésen a Képviselőtestület felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatát. A
bizottságok száma, az ánruhé.zott hatáskörök módosulás, illetve az SzMSz szerkezete
indokolttá teszi új rendelet alkotását.

Az általános rendelkezések tartalm azzék az Önkormanyz at általános adatait, hivatalos
megnevezését,székhelyét, bélyeg zői Ieiratát, utal a j elképeire.

'

Az SzMSz szabályozza

a Képviselőtestület és , bizottságainak működési rendjét. Atervezet a
törvényben meghatározott évi 6 rendes ülés tartásáthatározza meg. Indokolatlan több rendes
ülés tervezése, hiszen rendkívüli ülést sziikség szerint kell tartani. Az ülés vezetésére
vonatkozóan atewezet a kialakult és bevált gyakorlat megtartását tartalmazza.
Az nj SzMSz 4 bízottsélgválasilásával szétmol, meghatározott feladatokkal. A bizottságok 5
tagúak, 3 képviselő és 2 külső taggal.
A tervezet a bizottságok által ellátandó feladatokat rögzíti, az arányos munkateher elvének
figyelembe vételével. A külső tagok bevonásának a célja a legszélesebb köni bevonása a
választópolgároknak a települést érintő döntésekbe.

Úi elem az SzMSz-ben, hogy kettő alpolgármester kerül megválasztásra, 1 képviselő és 1
külső alpolgármester.
Tiszaeszlár 2.000 fo feletti település, így önálló polgármesteri hivatalt tart fenn.

A település nagyságátmeghaladó feladatok elláástaaz önkormányzat
a

Megyei Szilárd-hulladék Gazdálkodási Társulásnak.

tarsult

, így alapítő taga

Az

átruháaott hatáskötök jegyzékét,a Hivatal ügyfélfogadásának rendjét, a társulás által
ellátott fe l adatokat az S zMS z melléklete tartalmazza.

A képviselőtestiileti tagok névsorát, abízottságok összetételét és a kiadmányozás
szőlőszabáIyzatoíazSzMSzft iggeléketartalmazza.

rendjéről

HATÁSVIZSGÁLAT
a./ Társadalmi. eazdasáei. kóltséwetósi hatás: Az SzMSz szabályozza az önkormányzat
működésének rendjét, figyelemmel a helyi sajátosságokra. Feladatellátás megltatározása,
szervezeti kiépítésetekintetében tükrözi a váIasztőpolgárok igényét,a gazdaságos
önkormanyzati működés feltételeit.
b./ Környezetvédelmi. egészségügyihatás: Az önkormínyzat hatáskörébe taroző környezeti
egészségügyi kérdésekben a megfelelő szervezeti rend kialakításara, feladat-ellátásra
törekszik.
c./ Jogszabálv alkalmazáshoz szük§éges adminisztráció. személyi. szervezeti tárgyi és
pénzüevi feltételek: A rendelet alkalmazásanak adminisztratív és pénzügyi vonzatai a
költségvetésben biztosíttak.
d./ A rendelet alkotásának szükségesséee. iogalkotás elmaradásánakvárható következménvei: A törvényes
önkormányzati működés feltételeinek biztosítása,

T

iszaeszlár, 20 1 9. november

1

2,
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Dr. Var§a Pál
jegyző
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§zámú melléklet

TISZAESZLÁR rÖzsncI ÖnxonvrÁtwz.q.r
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xrpvrsEl,ŐTEsrÜr,nrnNnr
712019.(XI.LL.)

önkormányzati

RENDELETE
-

Tiszaeszlár Kazségi Önkormányzat Képviselőtestülete és szerveinek Szervezeti
és Műkö dé s i Sz ab ályz atár ól

Tiszaeszlár Községi Önkormanyzat Képviselőtestülete

az

Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás, a Magyarország helyi önkotwÉnyzataíról szóló 20t1. évi
CLX)COX. törvény 53. §,rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1). bekezdés d)
pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

Feiezet

Ár,rar,ÁNo s nnNnnr,rrzÉsnr
Az önkormányzat.

a

Képviselőtestület és szervei elnevezése. székhelye

1.§
(1)

Az

önkormanyzat elnevezése: Tiszaeszlár Községi Önkormányzat (továbbiakban:

Önkormrányzat).

székhelye: 4464Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91.
Önkormrányzat Képviselőtestületének elnevezése: Tiszaeszlár Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete.
székhelye: 4464Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91.
(3) A Képviselőtesttilet hivatalanak elnevezése: Tiszaeszlári Polgármesteri Hivatal.
(székhelye : 4464 TiszaeszLát, Rákóczi u. 9 1 .)
(!) Az Önkormanyzat hivatalos bélyegzője: 3,5 cm átanérőjű körbélyegző ,,Községi
Önkormán yzat Tiszaeszlár" felirattal, közepén Magyarország címerével.

q Az

Az önkormanyzat

j

elképei

2.§
(1) Az önkormány zat jeIképei: a község címere, zászlaja.
(2)
község címerének és zászlajának leírását, hasznáIattának rendjét külön rendelet
^
szabáIyozza.

il.

Feiezet

a xrpvrsnr, ŐrBsrÜr,nr rnr,,q.nar

E

s

HArÁsrQRE

3.§
Az Önkorményzat Képviselőtestülete feladatait a polgármester, bizottságok, a Hivatal, a
jegyző,az önkormányzati társulások, és az önkormányzati intézmények útjan látja el.

4.§
(1)Az önkormányzat elsődlegesen kötelező önkormányzatífeladatokatlát el. Önkéntes feladat
vállalása előtt minden esetben előkészítő eljrárást kell lefolytatni, melynek keretében kérni kell
a Pénzügyi Bizottság és a targy szerint érintett bizottság véleményét,Önkéntes feladat
vállalásanem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzatifeladatok ellátását.
(2) Az előkészítő e§ árás lefolytatásáról a Polgármester gondoskodik.
(3)Az önként vállalt többletfeladat vállalásával egy időben meg kell határozni a feladat
elláásával kapcsolatos többletkiadások fedezetét.
Hatáskör-átruházás

5.§
(1)

A Képviselőtestület a (2) bekezdésben meghatfuozott hatásköreit

a Polgármesterre, illetve
nlhánza át.
(2) Azátruhánott hatáskörök jegyzékétaz SzMSz 1. mellékletetartalmazza.
(3)Az átruhéLzott haüískör gyakorlója évente egy alkalommal - az éves munkaterv szerinti
ülésen beszámol a hatáskör gyakorlásráról, a hozott döntésekről.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20ll. évi CLXXXX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 42. §-ában megbatározottakon tul, a Képviselőtestiilet át nem
ruhazhatő kizáró l ago s hatásköréb e tartozik:
a) helyi közügy megoldásanak vállalása, illetőleg arról történő lemondás,
b) gazdasági társaságba való belépés,kilépés,gazdasági társaság alapitása, megsziintetése.
c) külftildi kiküldetés elrendelése.
a bizottságol<r a

(4) A

III.

F'eiezet

6.§
A települési képviselőkszátma- össáangbanaz önkormányzati képviselők és polgármesterek
váIasrtásérőI szóló 2010. évi L. törvény 8. §-ával 6 fő, a Mötv. 66. §-ának
figyelembevételével a polgrármesterrel együtt 7 fő. A Képviselőtestület névsorát az 1.
fuggelék tntalmazza.

A kéoviselőtestület munkaterve

7.

§

(l)A Képviselőtestület munkáját éves munkaterv alapjan végzi.
(2) A munkatervbe felvételre kerülő napirendi pontokra javaslatot
a) települési

tehet:

képviselő,

b) bizottság,
c)

jegyző

d) önkorman y zati fenntartású íntézményv ezetőj e.
(3) A munkaterv tartalmazza:
a) a Képviselőtestület üléseinek tewezett időpontját,
b) napirendi tew ezetét, előterj esztőj ét,

c) a

tewezett napirendi pont szerinti testületi anyagot

véleménye ző bizottság megj elölését,
d) a testületi anyag elkészítésénekés leadásának hatráridejét,
e) a tervezett közmeghallgatás

-

előterjesztés, beszámoló

idejét

f) a rendeletalkoüísi programot.

A

munkaterv-javaslat előterjesztésekor a polgármester üíjékoztatást atl a tewezet
ö sszeállításanál fi gyelmen kívül hagyott j avaslatokról, azok indokairól.
(4) A munkatervet minden év december 31. napjáig a Polgármester terjeszti a
Képviselőtestület elé, amelyet a beérkezett javaslatok alapjan a jegyző állít össze.
(5) Az elfogadott munkatervetközzé kell tenni az önkorményzathirdetőüábláján.

(3)

A Képviselőtestület ülése

8.

§.

(1)A Képviselőtestület sztikség szerint ülésezik, de évente legalább 6 munkatervben tervezett
rendes ülést tart.

(2)
Képviselőtestület üléseinek helye: Községhénatíttgyalő terme (Tiszaeszlar, Rákóczi u.
^
91.).
(3) A lakosságot a képviselőtestületi ülésről a polgármester az ülést megelőzően legalább 3
nappal aTiszaeszlári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (Tíszaeszlrár, Rákóczi u. 9l..) a
meghívó kifiiggesáésével táj ék oztatja.
(4) A Képviselőtestület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár részt vehet.

Alakuló ülés

9.§

(1)

A Képviselőtesttilet alakuló ülése ünnepélyes keretek között zajlik.Az alakuló ülés
megnyitása utan elhangzik a HIMN|JSZ,bezérása után aSZÓZnr.
(2) A Képviselőtestiilet alakuló üléséneknapirendje:
a) a Helyi Y á|aszási Bizottság tq ékoztatőja a v álasztás eredményéről,
b) a települési képviselők eskütétele,
c) a polgármester eskütétele,
d) a polgármester illetményénekmegállapítása,
e) az alp o l gárme ster me gv álasztása, e skütéte l.

(2) Az alpolgármester választását a testület tagsai közül válasúott ideiglenes bízottság
bonyolítja.
(3) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásről külön jegyzőkönyv készül,
mely tartalmazza|
a) a v álasztás időpontj át,
b) az ideiglenes bizottság tagjainak nevét,
c) tájékoztaást a szav azás menetéről
d) a szavazás eredményét,
e) a bizottság tagjainak a|áírás.

A Képviselőtestiilet összehívása
10.§

'

(1)A Képviselőtestület meghívója tartaLmazza az ülés helyét és időpontját, a napirendi
tervezetet a napirendi pontonként megtargyalésra kerülő előterjesnések címétés előadóját. A
meghívóho z az előterjesztéseket mellékelni kell.
(2)A Képviselőtestület üléseire meg kell hívni:
a) a Képviselőtestület tagjait,
b) ajegyző:t,
c) a napirendhez kapcsolódó előadót,
e) a munkatervben megjelölt, valamint a polgarmester által meghatározott azon személyeket,
akiknek a jelenléte a napirend megtárgyalásához szükséges.
d) önszerveződő közösségek képviselőit.
(3 ) A Képviselőtestiilet zárt iléséremeg kell hívni :
a) a Képviselőtestület tagjait,
b) jegyzőt,
c) az egyes napirendi pontoknál érintett személyeket, amennyiben meghívásukat jogszabá|y
kötelezővé teszi.
11.§

A

polgiármesteri és az alpolgármesteri tisáség egyidejű betöltetlensége, illetve a
polgármester és alpolgármester 30 napot meghaladó egyidejű tartósa akadáIyoztatása esetén a
képviselőtestület üléséta Pénzügyi Bizottság Elnöke hívja össze és vezeti.
(2) Rendkívüli ülés összehívásrára irányuló kezdeményezést az ülés tervezett időpontját
megelőzően 10 nappal a polgármesterhez kell írásban benyújtani. A kezdeményezéshez
csatolni kell azülés időpontj éra és napirendjére vonatkgzó javaslatot.
(3) A polgármester az iilést legkésőbb az inditvány beérkezésétől szrimított 10 napon belüli
időpontra összehívja.
(a) Ha a polgármester szabályszeni indítvány ellenére nem hívja össze,a képviselőtestületi
ülést,akkor az alpolgármester, - akadáLyoúatésa, vagy a tisztség betöltetlensége esetén - a
Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze a Képviselőtesttiletet,
(4) Halaszást nem trirő esetben a képviselőtestíileti ülés szóban, telefonon is összehívható, a
sürgősség okának közlésével, az ülést megelőzően 3 órával.

(1)

12.§

A

hatérozatképtelen ülést 8 napon belül, változatlan napirenddel kell összehívni.

Az ülés vezetése
13.§

Az ülésvezető jogai:
a) megállap itja az ülés határozatképességét,
b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,
c) taryyaLásra bocsátja a napirendi pontokat,
d) vezeti, illetve lezárlaavitát,
e) szavazásra bocsátja a döntési javaslatot,
lezarja a napirendi pontok tfugyalását,
g) sztinetet rendel el,
h) rendre utasíthatja az iIést zavarőkat,
i) bezarjaaz ülést.

I

14.§

(1

)A képviselőtestületi ülés napirendj ének tárgyalási sorrendj e
eseményekről, téngyalásokról,

a) a Polgármester beszámolója a két ülés közötti

határi dej ű határ o zatok vé grehaj tásaró

'

:

a

lejárt

1,

b) a rendelet alkotást igénylő napirendi pontok,

c)ahatározalhozataltigénylőnapirendipontok,
d)határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok.
(2) Ügyrendi javaslatra a Képviselőtestület az (I) bekezdésben meghatározott sorrendtől
eltérhet. Az ügyrendi javaslatot nem kell hatírozatba foglalni.
(3) Az egyes napirendi pontok tírgyalásísorrendje:
a) az előterlesáő kiegészítésttehet az írásos elöterjesztéshez,
b) az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság elnöke ismerteti a bizottság
vé l eményét, j av

aslaá|

c) az előteqesztéssel kapcsolatos kérdések,
d) hozzászólások, módosító j avaslatok,
e) döntés a módosító javaslatokról,
f) döntés az eredeti előterj esztésben szereplő

j

avaslatró|.

15.§

(t) Ahozzászólásokra

jelentkezések sonendjében kerül sor.
(2) Ugyanazon napirendi pont esetén, a többszöri hozzászőIő hozzászólási idejét, a második
hozzászőIást követően, a Polgármester 3 percben korlátoáatja.
(3) A polgármester ahozzászólótól megvonja aszőt,
a)ha ahozzászőIás nem az adott napirendi ponthoz kapcsolódik,
b) a (2) bekezdésben foglalt időkorlát tullépéseesetén.
(4) A meghívott vendégekre az (1) - (3) bekezdésbe foglalt rendelkezések vonatkoznak.
a

(5) A meghívott vendégek sorába nem tartozók részérea Polgármester 5 perc időtartamban
biztosít hozzászőlási j ogot.

16.§

A polgármester

a tanácskozás rendjének fenntartasa érdekében:

a) rendre utasíthatj a a rcndzav arőt,
b) ismétlődő rendzavarás esetén - kivéve a képviselő-testületi tagot

elhagyására kötelezheti.

-

a tanácsterem

Döntéshozatal

17.§.

A polgármester a módosító indítványokat, az eredeti javaslatot megelőzve teszi fel
szavazásta. A Képviselőtesttilet a módosító indíWányokról a javaslat elhatgzásénak
sorrendjében dönt.
(2) A módosító indítvány előterjesztője indítvanyát a szavazás megkezdése előtt
visszavonhatja.
(3) Minősített többség sziikséges a Mötv. 50. §-ban szabályozott eseteken túl:
a) 1 millió forint forgalmi értéketmeghaladó vagyontárgy értékesítéséhez,
b) 3 millió forint összeget meghaladó hitel felvételéhez.
(1)

18.§

'

( 1 )A nyílt szav azás kézfelemeléssel történik.
(2)Bármely képviselő-testiileti tag indítvanyáta, egyszerű szótöbbséggel, névszerinti szavazás
rendelhető el.
(3)Névszerinti szavazásnáI apolgármester betűrend szerinti sorrendben felolvassa a
képviselő-testületi tagok névsorát, és a testületi tagok a nevük elhangzásautan hallhatő szőval
szavaznak. A képviselő szavazatát a listán rögzíteni kell. A név szerinti szavazástől készült
listát a polgármester és a jegyző aláírja, melyet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

A Képviselőtestiilet határozata

19.

§

A Képviselőtestület határozatainak számotzását arub,számmal kell végezn i.
naptáti évenként,növekvő számozással folyamatos.
(2) A hatar ozat tartalmazza:
a) a Képviselőtestiilet megnevezését,
b) a határozat számáú,,
(1)

A

számozás

c)allatározathozatalévét,hónapját,napját,
d) a,,határo zat" megnev ezést,
e) ahatározat cimét,
f) a képviselőtesttileti döntést,
g) a végrehajtásra meghatározott hatráridőt, és a végrehajásértfelelős megnevezését.
(3) A határozat jelölése:

Tíszaeszlár Községí Önkormdnyzat
Képv is e lőte

s t ület

én

e

k

J-6,...)
határozata
-ról.
(A KépviselőtestüIet megnevezése, alatta a határozat száma, törve a határozathozatal évével,
zárójelben a határozathozatal hónapja, napja - a hónap római a nap arab számmal - alatta a
határozat megnevezés ritkított írásmóddal, alatta a határozat címe.)

Az

glaltakat, az önkorm ány zati ható s ági ügyekben hozott határ ozatok r a a
közigazgatási hatósági eljárásokról és szolgáltatásról szóló törvény rendelkezéseivel
összhangban kell alkalmazni.
(4)

e

§

-b

an

fo

A képviselőtestiilet rendelete
20.§
) Rendelet alkoását a polgármesternél kezdemény ezheti:
a.) alpolgármester,
(

1

b.) képviselő-testületi tag,

c.)Képviselőtestület bizottsága,
d.) jegyző
(2) Az önkormányzati rendelet-tewezetét aTiszaeszlari Polgármesteri Hivatal köaisztviselője
készítiel, és megküldi a véleményezésrejogosult szerveknek.
(3) Az önkormányzati rendeletet aTiszaeszlátri Polgármesteri Hivatal (4464-Tíszaeszlár,
Rákóczi u. 91.) hirdető-táblájarutörténő kifliggesztéssel ki kell hirdetni.
(4)A rendelet egy hiteles példányát a Községi Kön$lírban el kell helyezni, a lakosság
táj éko ztatásának

(5)A jegyző

b

izto sítasa érdekéb en.

a kihirdetett önkormányzati

a) rendelet számát,

rendeletről nyilvantartástvezet, mely tartalmazza:

b) a rendelet címét,
c) a kihirdetés idejét
d)a módosítás, haüílyon kívül helyezés idej ét.

A Képviselőtestület dokÁentumai
21.§

A képviselőtestület ülésérőla jegyzőkönW 2példányban készül.
(2) A nyílt ülésről készült jegyzőkönry Ll példányát a jegyző kezeli, és évenkéntbekötteti.
Az Ll példrány elektronikus rögzítés útján megküldésre kerül a törvényességi felügyeletet
gyakorló szerv részére.A 2.1 példánytkattétrbakell helyezni.
(3) A jegyzőkönyvbe történő betekintést a jegyzőnél kell kezdeményezni. A nyílt ülésről
készült jegyzőkönyv esetén eíTe a jegyzőnél kezelt Ll péIdány szolgál. A jegyzőkönyvet
(1)

ügyfélfogadási időben a községhéua (Tíszaeszlár, Rákóczi u. 9l.) jegyzői irodájában lehet
me gtekinteni. A j e gyzőkönyvről másolat kérhető.
Közmeghallgatás
23.§

évben a

(1)A Képviselőtestület minden
munkatervben meghaüározott időben
közmeghallgatást taít. A közmeghallgatáson tájékoztatást kell adni az adott év önkormányzati
gazdáIkodásáról, a következő évi tervekről.
(2)
közmeghallgatás helyéről, idejéről, napirendjéről a Tiszaeszlui Polgármesteri Hivatal
^
(Tiszaeszlár, Rákőczi u. 91.) elhelyezett meghívóval és hirdetménnyel a
hirdetőtráblájan
lakosságot tájékoztatni kell, a közmeghallgatást megelőzően legalább 5 nappal.
IV. Fejezet

a xnPwsnr,ŐrnsrÜr,nr racr,q.rNax

.ro

cnr

os

xÖrnr,nznrlsncnr

24.§
1 )A képviselőtestiileti tag a testületi ülésen az önkorm
ány zat múködésével
kapcsolatosan kérdésttehet fel. A kérdésre a testületi ülésen válaszolni kell. Ha ez a kérdés
összetettsége miatt nem lehetséges, a Képviselőtestület szótöbbséggel hozott döntése alapján,
aváIaszt 15 napon belül írásban kell megadni.
(2)A képviselő-testületí tag a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a bizottság elnökéhez, a
körjegyzőhöz önkormányzati ügyekben szóban, vagy írásban interpellációt terjeszthet elő.

(

(3) A

képviselőtestületi ülést 5 nappal megelőzően benyújtott interpellációt a
képviselőtestületi ülésen, a később, vagy a képviselőtestületi ülésen benyújtott, elhangzott
interpellációt 15 napon belül írásban kell megválaszolni.
Azírásban adott válaszről. a Képviselőtestületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(4) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról, képviselőtestületi ülésen először M
interpelláló nyilatkozik. Ha a választ nem fogadta el, a Képviselőtestület vita nélkül, egyszerű

szótöbbséggel dönt aváIasz elfogadásáról, vagy a kérdésnapirenden tartásráról.
(5) Ha a képviselőtesttileti tag az ülésen nem tud részt venni aá köteles a Polgármesternek
bejelenteni.
(6) Ha képviselőtestületi tag
személyes érintettségérevonatkozó bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget, szavazatátt a döntés meghozatala szempontjából figyelmen
kívül kell hagyni.

a

a

V.

Fejezet

a xnPvIsnr,ŐrnsrÜr,nr

nrzorrsÁc,u

25.§
(1)

A

Képviselőtestület meghatétrozott önkormányzati

egész időtartamara állandó bizottságot hoz létre.

feladatok ellátására, megbízatása

(2)

állandó bizottságok:
^z
a) Ügyrendi Bizottság,
b) Pénzügyi Bizottság.
c) Szociális és EgészségugyiBizottság
d) Kulturális Bizottság.
(3) A bizottság megválasztása során, először az elnök személyérőlkell dönteni.
(4) A bizottsági elnök helyettesítésérea Bizottság elnök-helyettest váIaszt.

26.§
(1) A bizottságok éves munkaterv alapjánműködnek.
(2)
bizottságok működésére
Képviselőtesttiletre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(3) A bizottság döntéseinek kiadmányozőjaaz elnök, távollétében az elnökhelyettes.
(4) A bizottsági döntések előkészítéséhez,végrehajtásához. a működéstikhöz sziikséges
szakmai és ügyviteli feltételek biztosítasáről a jegyző gondoskodik.
(5) A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a bizottság elnöke, és egy bizottsági tagírla
alá.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a bizottság elnöke a soron következő
képviselőtestületi ülésen beszámol.

a

^

Ügyrendi Bizottság

27.§

(I)
Bizottság létszltma s fő (3 fő képviselőtestületi tag és 2 fö külső
(2) ^zÜgyrendi
AzÜgyrendi Bizottság feladatai:
a) Ellátja a polgármester, a települési képviselők vagyon-nyilaíkozattételí

tag).

kötelezetts égéhezkapcsolódó feladatokat.

b) A

c)

Képviselőtestületi üléseken a titkos szavazáshoz kapcsolódő szavazatszáriá|ási
feladatokat.
Ellátja a polgármester illetmény, jutalom megállapításhoz és szabadsága
kiadásához kapcsolódó feladatokat.

28.§
Pénzüeyi Bizottság

(1) A Pénzügyi Bizottság létszátmas fő

(3 ftí képviselőtestületi tag és 2 fő külső tag).

(2) A Pénzügyi Bizottság feladatai és hatásköri:
a) Véleményezíapétwojgyítargyúelőterjesztéseket, a költségvetési
b)

és zárszámadási,
valamint y agy ongazdálkodással kapcsolatos rendelet-tervezeteket.
A Képviselőtestületi üléseken a titkos szavazáshoz kapcsoló dő szavazatszámlálási
feladatokat.

c)

VéleményeziaKépviselőtestület hatáskörébetartoző vagyoni ügyekben készült

d)

előterjesztéseket, az önkormányzati vagyon, vagyonrész vállalkozasba történő vitelét.
Figyelemmel kíséria költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevéte l ekre, az önkorm ány zati v agy ongazdálko dást.

e) Közreműködik

a településfejlesztési tervek kidolgozásában.
Figyelemmel kísériaz önkorm ányzati v agy ongazdálkodást, a településfej lesztési
célkitűzésekmegvalósulását.
g) Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek gazdasági megalapozottságát.
h) Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására, önkormanyzatibiztos megválasztasára.
Ellátla a polgármester, a települési képviselők vagyon-nyilatkozat tételi
kötelezetts égéhezkapcsolódó feladatokat.
Ellátla Pénzügyi szabályzat megtartásának, bizonylati rend
fegyelem
érvényestilésénekellenőrzését, ellenőrzi
önkormányzati beszerzések
szabályszerűségét,azeszköz-nyilvántartásokat.
k) Ellenőrzi aleltározási és selejtezési szabályok betartását.
(3) A Pénzügyi Bizottság átruhénott hatáskörét a rendelet l. mellékleténekIII. pontja
tartalmazza.

f)

i)
j)

és

az

29.§.
Szociális- és EgészségüqviBizottsáe
(1)

A Szociális-, és EgészségugyiBizottság létszámas fo.
2 fő külső tag).

(3 fő képviselőtesttileti tag és,

(2)A Szociális-, és EgészségügyiBizottság feladatai:
a) Figyelemmel kíséria település lakosságának szociális helyzetét, különös tekintettel
aftatal és az idős koroszüílyra.
b) Közremúködik a rendőrség, az önkormányzat, a civil szervezetek bűnmegelőző

c)
d)

tevékenységében.
Véleményezi a Képviselőtestület elé kerülő közbiztonságot, bűnmegelőzést érintő
j avaslatokat, előterj esztéseket.
Közreműködik a Szewezeti és Működési Szabályzat, valamint a feladatkörét
érintő rendelet-tervezetek előkészítésében,hatályosulásuk vízsgáIatában.

30.§
kulturális és sport Bizottsáe
(1)

A

Kulturális Bizottság és Sport Bizottság létszénna5

és2fő külsőtag).

fiő. (3 fió képviselőtestületi tag

(2) A Kulturális és Sport Bizottság feladatai:

a)Figyelemmel kíséria közművelődési intézmények tevékenységét,a vonatkozó
testületi hatétrozatok végrehajtását, a rendeletek hatályosulását.
b)Figyelemmel kíséri,a község k<izmúvelődési és sport életét.
c)Ellenőrzi a sportcélútámogatások felhasználást.
d)Véleményezi a kőzművelődési intézmény munkatervét.

VI.

Fejezet

LGÁRMEsT
HIvATA
Polgármester

31.§
A polgármester a megbizásátfőállásban látja el.
A polgármester fogadónapja szerdán , 8 órától 12 őráigtart.
A polgármesterre átnÁénott haásköröket a rendelet 1. mellékleténekI. pontja tartalmazza.
(4) A polgármester által a Mötv. 67. § e) pontjában kiadott kiadmtányozás rendjéről szóló

(1)
(2)
(3)

szabáIyozásta2.szétműfi iggeléktartalmazza.

Aloo1gjármester

32.§

A Képviselőtestület
nem testületitag

-

a képviselő-testületi tagok

közül 2 fő

-

1 fő képviselőtestületi tag, és 1 fő

társadalmi megbízaású alpolgármestert válasrt.

Iegyző

33.§
(1) A jegyző minden szerdán 8 órától 16 óráig tart ügyfélfogadást.,
(3) A jegyzőt az áItala kijelölt köztisztviselő helyettesíti.

Polgármesteri Hivatal

34.§
(1

) A Képviselőtestület hivatalának
a) megnevezése: Tiszaeszlari Polgármesteri Hivatal
b) székhelye: 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 9L

(2)

^Hivatal

ügyfélfogadási rendjét a rendelet 2. mellékle te tartalmazza.

VII.

Fejezet

rÁnsur,Ásor
35.§.
(1)Az Önkormányzat egyes feladatait önkormányzati
\

tarsulásban látja et.

(2) Azegyes tarsUasot által ellátott feladatokat

a Rendelet 3.

mellékle tetaftalmazza.

36.§

(1) A

tarsulások tagjai, a társulás valamennyi tagianak döntését igénylő, a üírsulás
működését, valamint az általa ellátott feladatokat érintő döntések meg}tozatala céljából
együttes képviselőtestületi ülést tartanak.
(2) Az együttes képviselőtestületi ülést a társulási tanács elnöke vezett.
(3) Az együttes. ülésen az eldöntendő kérdésbena képviselőtestiiletek külön-külön
szav aznak és hoznak határ ozatot.

VIII.

Feiezet

37.§

A

helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályait, eljárási rendjét a Képviselőtestület
önálló rendeletben szabály ozza.

IX.

Fejezet

az öNxonMÁNyznr cazuÁr,xouÁs,q.
38.§

Az

éves költségvetési rendeleteknek összhangban kell lennie az elfogadott gazdasági

programmal.

39.§
(1)A Képviselőtesttilet a költségvetést két trirgyalási fordulóban fogadja el.
(2) Az első tárgyalási fordulóban meghatározza a költségvotési koncepciőját, a második
fordulóban rendeletet alkot a költségvetésről.
(3) Az önkormányzat által ellátott feladatokat intézményenként,kormányzati funkció szerint a
rendelet 3. ftiggeléke azonosító aőaát a 4. ftiggeléktartalmazza.

40.§

A Képviselőtestület az önkorm ányzatvagyonáról,
alkot.

és vagyongazdátkodrásaról külön rendeletet

X.

Fejezet

zÁnó nnNunr,xtznsnx
41..§
(1) E rendelet20l9. november 15. napján lép haályba.
(2) A rendelet hatályba lépésévela7l2006(XI.24.) önkormányzati

Tiszaeszlar, 2019 . ol<tgber 2)
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Záradék: A rendelet kihirdeue: 20] 9. november l ].
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Dr. Valga Pál
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jegyző
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rendelet hatáIyátveszti.
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Dr. Var§a Pál
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SzMSz. ]. sz.melléklet
1 1 .) önkormányzati
rendelethez
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A Poleármesterre átruházott hatáskörök:

a) Dönt a

b)

c)

d)

e)

II.

a)

-

Szociális- és Eeészséeügvi Bizottsáera átruházott hatáskörök:

a)
b)
c)

ilL

100.000,- Ft bruttó összeget meg nem haladó önkormányzati tulajdonú
forgalomképes vagyonüárgyak értékesítéséről.
Gyakorolja az önkorményzati tulajdonú helyiségek tekintetében a bérbeadói
jogokat.
Megköti aköaerület-használati szerződéseket.
A kiadási előirányzatok között, 500.000,- Ft összeg értékhatárig a személyi
kiadások kivételével- átcsoportosíthat.
A községi jelképek használatínak engedélyezése.

Elbírálja a Bursa Hungarica Pályénatokat.
Elbírálja a települési támogatás iránti kérelmeket.
Dönt a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetéséről.
Pénzüevi Bizottsáe

Megállapítja az önkormányzatiintézményekben alkalmazandő élelmezésinormát.
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SzMSz. 3.melléklet
rendelethez
önkormányzati
)

ellátott feladat:

települési szilardhulladék kezelés.

SzMSz l.függelék

A települési kénviselők névsora:

Vajda Lász|ő polgármester
2./ Soós Zsolt alpolgármester
3./ Aleksza Pál
4./ Benda Ferenc
5./ Kander Zoltán
6./ Meleg Barnabás
7.1Rácz Tibor
1./

A bizottsági tagok névsora:
Üwrendi Bizottsúe: .
Elnök: Benda Ferenc
Tagok: Meleg Barnabás, Kander Zoltén,
Külső tagok: Kovácsné Dobó Katalin, Kobzos István.
Pénzügvi Bizottság:
Elnök: Kander Zoltín
Tagok: Meleg Barnabás, Benda Ferenc
Külső tagok: Kander Lajos, Meleg Miklós.

szocitílis és soort Bizottsáe:
Elnök: Rácz Tibor
Tagok: Benda Ferenc, Kander Zoltán,
Külső tagok: Bogár Csilla, Lipécz Csilla.

Kulturőlis és Sport Bizottsúe:
Elnök: Aleksza Pál
Tagok: Benda Ferenc, Kander Zoltán,
Külső tagok: Kovácsné Dobó Katalin, CzagaTamás.

SzMSz 2./ számúftggelék

SZABALYZAT

-

Tiszaeszlir Kőzségi Önkorm ányzatkiadmányozási rendjéről

A Mötv. 67. §
al ób

b i ak s

zerint

e) pontjában kapott felhatalmazás alapján
s z ab

ály ozom

-

a kiadmányozós rendjét az

:

I.

1.iA kiadmányozás aláirás, hitelesítés, döntés-tervezet jőváhagyása a jogosult részéről.
Külső szewhez, vagy személyhez iratot csak a kiadmanyozási joggal rendelkező
személy alűrásáva| lehet továbbítani.
2.1 AkíadmLíny akkor hiteles, ha

a) azt akiadményoző saját keále g aláirja,
b) a kiadmrányoző .gépelt neve mellett ,,sk." jelzés szerepel és - nem

c)
d)

e)

D
g)

nyomdai
sokszorosítású irat esetén - a hitelesítéssel felhatalmazott személy az aláírásával
igazolja,
a másolattal kiadmanyozott (sk. jelzéssel ellátott) iratnál is kell lenni olyan
eredetinek, amelyet a kiadmányoző saját kezűleg irí alá,
a kiadmrinyozó illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett le van bélyegezve a
szerv hivatalos bélyeg zőjével,
a másolat vagy a kiadmány hitelességét,az eredeti iratot őrző ügyintéző végzi,
záradékolással,
a helyettesnél történő kiadmanyozásnál, a hitelesítő köteles a helyettesített neve
mellett,,h" betűvel a helyettesítéstényétj elezni,
megbízás alapjan történő kiadmanyozás esetén meg kell az iratonjelölni, kinek *
név, tisáség - a megbízásáből történik akíadmányozás.

il.

1. A

polgármester kiadmányozza az önkormányzat nevében:

1.a) alapító okiratot,
1.b) felhívásokat, közleményeket, meghívókat, az áItala előterjesztett testületi

tájékoztatőkat,előterjesztéseket,beszámolókat,
1.c) más szervekhez, hatóságokhoz az ötlkormányzatnevében benyújtott kérelmeket,
pály énatokat, megkereséseket, illetve a me gkeresé sére adott válaszokat,
1 .d) önkorm ényzat nevében kötött
szerződéseket,
1.e) önkorményzati perekben a keresetleveleket, a jogi képviselő meghatalmazását,
1.f) honosítási ügyekben az esküokmányokat,
I.g)-önkormanyzat jelképeihasználatatárgyábankiadotthaíározatokat

2. A

pmlgármester saját nevében kiadmányo7jzaz

2.a) A törvény által hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben és hatósági jogkörökben
keletkezett iratokat,
2.b) A nevére érkezett kérelmekre, megkeresésekre adott válaszokat.
2.c) A pol gármesterei utasításokat, körleveleket.
2.d) Az intézményeknek kiadott körleveleket, kiadmányokat.

n.
A Tiszaeszlári Polgrármesteri Hivatal kiadmrányozási
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