Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (VI. 11.) rendelete
Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2014. (XI. 27.) rendeletének módosításáról
Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az 1.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„A közös önkormányzati hivatal megnevezése: Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati
Hivatal.”
Az 4.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ A társulások jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.”
A 6§. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az átruházott hatáskörök jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.”
A 11.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület helyéről, idejéről, napirendjéről a polgármester az önkormányzat
hirdetőtábláján tájékoztatást tesz közzé. A tájékoztatást az ülés előtt legalább 5 nappal el kell
helyezni.”
A 21.§ (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek tervezetét a képviselő-testület döntése alapján
megvitatás céljából az Ügyrendi bizottság elé kell terjeszteni, amely azt – szükség esetén a
tárgy szerint érintett más bizottságokkal együttesen tartott ülésén – megtárgyalja. Erre az
ülésre szükség szerint más külső szakembereket is meg kell hívni.”
A 24.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyző észrevételét:
a) jegyzőkönyvhöz csatolja, vagy
b) a képviselő-testület ülésen a jegyzőkönyvbe mondhatja, vagy
c) írásban tájékoztatást küld a polgármesternek, bizottság vagy társulás elnökének.”
A 26.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A bizottság önálló munkatervet készít minden év február 15-ig.
(2) A bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnököt – távollétében – az
elnökhelyettes helyettesíti.
(3) A bizottság munkájába külső szakértőt vonhatnak be.

(4) A bizottság napirendjéhez előterjesztők lehetnek a bizottság tagjai.
(5) Az előterjesztést, a bizottság ülésének időpontját megelőzően legalább 3 nappal a bizottság
elnökének kell benyújtani.
(6) Az előterjesztést szóban vagy írásban is előterjeszthető.
(7) Írásbeli előterjesztést kell készíteni:
a) rendeletalkotással,
b) költségvetési szerv alapítással, megszüntetéssel, átszervezéssel, és
c) társulás alakításával, megszüntetésével kapcsolatos ügyekben.”
A 27.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A bizottság tanácskozási rendjére, döntéshozatalára a képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(2) A bizottsági ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről az ülést megelőző 5. naptól a bizottság
elnöke tájékoztatást tesz közzé
a) az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel,
b) elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel és
c) a helyi kábeltévén keresztül.”
A 28.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) Az önkormányzat szervei:
a)
1 főállású polgármester
b)
1 társadalmi megbízatású alpolgármester, melyet a képviselők közül választanak,
c)
Ügyrendi bizottság,
d)
1 jegyző,
e)
Bakonyszombathelyi Közös önkormányzati hivatal, és
f)
a társulás.”
A 32.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A falugyűlés összehívásáról a polgármester hirdetmény közzétételével tájékoztatót tesz közzé
az önkormányzat hirdetőtábláján. A kezdeményezés benyújtását követő 30 napon belül kerül sor a
falugyűlés összehívására. A falugyűlésen ismertetni kell a pénzügyi gazdálkodás helyzetét.
(2)
A falugyűlés napirendjére csak olyan kérdések vehetők fel, melyek:
a) településrendezéssel, településfejlesztéssel,
b) a település kultúrájával,
c) a település oktatásával
kapcsolatos ügyek, kérdések, javaslatok.
(3) A falugyűlést a polgármester vezeti.
(4) A falugyűlés a hirdetményben közzétett napirendeket tárgyalja.
(5) A megjelentek véleményüket személyenként 5 perc időtartamban fejthetik ki. Egy személy több
alkalommal is hozzászólhat.
(6) Amennyiben több vélemény vagy hozzászólás nem érkezik, a polgármester összefoglalja
röviden az elhangzottakat és a falugyűlést berekeszti.”
2.§

A 9.§ (2) bekezdés a következőkkel egészült ki:
„A rendkívüli ülés összehívásáról szóló indítványt írásban vagy elektronikus formában a
polgármesternél terjeszthető elő.”
A 23.§ a következőkkel egészült ki:
„(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.
(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat a közmeghallgatáson nem válaszolható meg, a
meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester vizsgálja, és 15 napon belül
írásban megválaszolja a kérdezőnek. A válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen
tájékoztatni kell.
(4)A közmeghallgatáson a képviselő-testület önálló napirendeket is megtárgyalhat.”
A 24.§ (1) bekezdése a következőkkel egészül ki:
„A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek és szervének, ha a döntés meghozatala előtt, vagy
a döntés meghozatalát követően jogszabálysértést észlel, vagy a képviselő-testület, és szerve
működése jogszabálysértő. A képviselő-testület tagjait, a képviselő-testület bizottságának elnökét és
tagjait megillető tiszteletdíj mértékét a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben
határozza meg.”
A 24.§ (3) bekezdése a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3) A képviselő személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztása
esetén kettő hónapon át tiszteletdíjának 50 %-ára jogosult.”
A 25.§ az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Ügyrendi Bizottság nyújtja a települési képviselők tiszteletdíjával, juttatásaival kapcsolatos
döntési javaslatokat.”
3. §
A 9. (1) bekezdés hatályát veszti.
„(1) A képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze az indítvány kézhezvételét
követő legkésőbb 5 napon belül az ülést megelőzően 48 órával.”
A 11.§ (5) bekezdése hatályát veszti:
„(5) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 10 nappal
a közmeghallgatás előtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.”
A 12.§ (1) bekezdése hatályát veszti:
„(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós
akadályoztatásuk esetére a korelnök vezeti és hívja össze a képviselő-testület ülését.”
A 24.§ (2) bekezdése hatályát veszti:
„(2) A polgármesternek tett előzetes bejelentés tényéről a polgármester a képviselő-testületet a
napirend elfogadása előtt tájékoztatja. A tájékoztatást a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.”

A 26.§ (1)-(3) bekezdése hatályát veszti:
„(1) A képviselő-testület – meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtartamra – ideiglenes
bizottságot alakíthat.
(2) A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a bizottság
megalakításakor dönt. e döntés módosítását szükség esetén bármelyik képviselő írásban
indítványozhatja.
(3) Az ideiglenes bizottság a képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, illetve a
meghatározott idő lejártát követően megszűnik.”
A 27.§ (1) bekezdés hatályát veszti:
„(1) A képviselő-testület a munkatervében meghatározhatja azokat az előterjesztéseket, amelyek
csak bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testülethez. E meghatározott
előterjesztéseket az adott bizottságnak kötelessége megtárgyalni és álláspontját ismertetni a
képviselő-testületi ülésen.”
A 28.§ (1) bekezdés hatályát veszti:
„(1) A polgármester a megbízatását társadalmi megbízatásban látja el.”
A 32.§ (1) bekezdése hatályát veszti:
„(1) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, és a tárgykörökről a lakosságot a helyben szokásos
módon legalább 10 nappal előtte tájékoztatni kell.”
A 34.§ (3)-(4) bekezdése hatályát veszti:
„(3) hirdetőtábláján, valamint a községi hirdetőtáblákon való elhelyezést kell érteni.
(4)Az SZMSZ mellékletei:
a) 6. 0 melléklet: társulások”
4.§
(1) Ez a rendelet 2015. június 11. napján lép hatályba.
Csatka, 2015. június 11.

A rendelet kihirdetve:
Csatka, 2015. június 11.

