NEMESREMPEHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2007. (X. 29.) számú rendeletével egységes szerkezetbe foglalt 5/2007. (IV.13.) rendelete

 A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL

Nemesrempehollós község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény /továbbiakban: Ötv./ 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján működésének részletes szabályait a következőkben állapítja meg:

BEVEZETŐ

A település önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikusan és széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról és a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 
A képviselő-testület alapelvei:
	a képviselő-testület mindenkor demokratikus alapon működik,

a testületi döntések meghozatalát megelőzően lehetőséget biztosít a vélemény nyilvánításra
a képviselő-testület tagjai döntéseik meghozatalakor Nemesrempehollós község polgárainak az érdekeit tartják szem előtt, és azt szolgálják. 

1.§

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése és székhelye:

Községi Önkormányzat Nemesrempehollós
Nemesrempehollós, Széchenyi u. 14..
/továbbiakban: önkormányzat/

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületével 1990-ben Körjegyzőséget hozott létre. A Körjegyzőség megnevezése és székhelye:

Körjegyzőség Egyházasrádóc
Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 91

(3) Az önkormányzat illetékessége Nemesrempehollós község közigazgatási területére terjed ki.

(4) A Képviselő-testület működésére e Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni.

2.§

Az önkormányzat jelképei:

Nemesrempehollós község jelképeit és azok használati módját külön önkormányzati rendelet állapítja meg.
A képviselő-testület hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig KÉPVISELŐ-TESTÜLET Nemesrempehollós felirat.

3.§

(1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.

(2) A Képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, bizottságára átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja.

(3) A polgármester, a bizottság nem ruházhatják tovább azon hatáskörök gyakorlását, amelyeket a Képviselő-testülettől kaptak. Az átruházott hatáskörök gyakorlásának tapasztalatairól évente legalább egy alkalommal a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(4) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az Ötv. 10.§-ban felsoroltak, melyek a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

4.§

(1) A Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

(2) A polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott hatósági határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

(3) A Képviselő-testület (1) és (2) bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól lehet kémi a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

A képviselő-testület működése
5. §

(1) A Képviselő-testület a megválasztott 5 képviselőből és a polgármesterből áll.


(2) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülést tart.

(3) A képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. A polgármester és az alpolgármester tartós távollétében, vagy e tisztségek betöltetlensége esetén a képviselő-testület összehívására és az ülés vezetésére mindenkori korelnök jogosult. 

(4) A képviselő-testület ülését össze kell hívni a települési képviselők ¼-nek indítványára. 

(5)  A polgármester rendkívüli ülés összehívását kezdeményezheti az ülést követő 3 napon belül, ha a Képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeiben sértőnek tartja. A Képviselő-testület 15 napon belül dönt.

6. §

(1) A Képviselő-testületet a polgármester írásos meghívóval hívja össze.

(2) Az ülés meghívóját a napirendek írásos anyagaival együtt kell kézbesíteni úgy, hogy a képviselők és meghívottak három nappal az ülés előtt megkapják.

(3) Rendkívüli ülésre szóló meghívót az ülés előtt 24 órával kell kézbesíteni.

7. §

A Képviselő-testületi ülésre a képviselőkön kívül tanácskozási joggal meg kell hívni:

a./ a körjegyzőt, aki bármely napirendi ponthoz hozzászólhat,

b./ a napirend előadóját,
c./ akinek meghívását a polgármester indokoltnak tartja.

A felsoroltak a feladatkörükkel kapcsolatos napirendekhez hozzászólhatnak, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek.

8. §

(1) A meghívó tartalmazza:
	a képviselő-testületi ülés időpontját, helyét,

a napirendeket, az előterjesztő nevét, beosztását, 
a keltezést, a polgármester aláírását.

(2) A meghívóban szereplő tárgysorozat sorrendjére a polgármester tesz javaslatot.

9.§

A Képviselő-testület ülésének időpontját és helyét a község hirdetőtábláin kell közzétenni.


10.§

A Képviselő-testület ülése. Az ülésvezetés szabályai.

(1) A Képviselő-testület ülése nyilvános.

(2) A Képviselő-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá  önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint  vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(3) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el:
	- vagyonával való rendelkezés és
	- az általa kiírt pályázat tárgyalásakor,
	- ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(4) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a körjegyző, a jegyzőkönyv elkészítésért felelős személy, továbbá meghívás esetén az érintett, valamint a szakértő vesz részt.

11.§

(1) A polgármester a testületi ülés vezetése során számbavétel alapján megállapítja a határozatképességet.

(2) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselőknek több mint fele jelen van. A polgármester a határozatképességet a testületi ülés végéig állandóan figyelemmel kíséri.

12.§.

(1) A polgármester napirend előtt tájékoztatást ad a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

(2) A polgármester a tájékoztató elfogadása után javaslatot tesz az ülés napirendjére. A Képviselő-testület a napirendi javaslatról vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

13.§

Az előterjesztés

(1) A Képviselő-testület ülésére az előterjesztés szóban vagy írásban történik.

(2) Az írásbeli előterjesztés főbb részei:

	az előterjesztés címe, tárgya,

ismertetni kell az előzményeket /testületi megállapodások, hozott határozatok eredménye/,
a kérdést szabályozó jogszabályok,
az előkészítésben résztvevőket, véleményeket, javaslatokat, tényeket, adatokat, melyek lehetővé teszik az értékelést és a döntést indokolják,
határozati javaslat.

(3) Az előterjesztések közül írásban kell elkészíteni a képviselő-testület Munkaterv tervezetét, az éve költségvetési koncepciót, a végleges költségvetés jóváhagyására irányuló számszaki adatokat, a féléves és éves költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolókat és a rendelet-tervezeteket. 

14. §

(1) A napirend egyes pontjait a meghívóban szereplő személy terjeszti elő.

(2) A napirend előadója, amennyiben az előterjesztés írásban kiküldésre került, a vita megkezdése előtt kiegészítőt tarthat.

(3) Ha az előterjesztés nem kerül írásban kiküldésre, az előadó szóbeli előterjesztésben ismerteti azt.

(4) A képviselő a vita megindítása előtt az előadóhoz az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést intézhet, melyre az előadó köteles röviden válaszolni.

(5) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor.

(6) A felszólalás során az előterjesztésben szereplő önkormányzati rendelethez vagy határozati javaslathoz a képviselő, illetve a tanácskozási joggal meghívottak módosító javaslatot terjeszthetnek elő.

(7) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a képviselő a módosító javaslatot a vita bezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor visszavonhatja.

(8) Ugyanazon napirend keretében a polgármester ismételt felszólalást engedélyezhet.

(9) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.

(10) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.

(11)  A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a körjegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

15.§

(1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról dönt a testület.

(2) A polgármester a szavazás eredményének megállapítása után a határozatot kihirdeti.

16.§

(1) A Képviselő-testület döntéseit egyszerű vagy minősített szótöbbséggel hozza.

(2) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a határozathozatal szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(3) Minősített szavazati többség, a megválasztott képviselő-testületi tagok több, mint felének igen szavazata szükséges:
	önkormányzati rendelet alkotáshoz

az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához
törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz,
önkormányzati társulás létrehozásához
külföldi önkormányzattal való együttműködés megkötéséhez
intézmény alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez
zárt ülés elrendeléséhez
képviselő-testületi tag kizárásához
a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti önfeloszlatásához
hitel felvételéhez
vagyonával való gazdálkodáshoz, értékesítéshez
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljáráshoz
összeférhetetlenség megállapításához


17.§

(1) A Képviselő-testület döntéseit /határozatait, rendeleteit/ általában nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

(2) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megszámlálja az igen és nem szavazatokat, végül a tartózkodók számát.

18.§

	Névszerinti szavazást kezdeményezheti
	a képviselők 1/3-a 

a polgármester.

(2) A javaslatról a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3) Név szerinti szavazást úgy kell lebonyolítani, hogy a körjegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki.


19.§

(1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Ötv. 12.§ (6) bek. alapján.

(2) A titkos szavazás elrendelését a polgármester, a képviselők több mint fele kezdeményezheti.

20.§

(1) A titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni.

(2) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a körjegyző biztosítja.

	A titkos szavazást meghatározott célra készült szavazólappal és szavazáshoz szükséges egyéb kellékekkel kell lebonyolítani.


	 A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:


	a szavazás helyét és idejét

a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét
a szavazás során felmerült körülményeket
a szavazás eredményét.

	A titkos szavazás eredményét a bizottság elnöke ismerteti.


21.§

(1) A Képviselő-testület határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni a következők szerint:

	Nemesrempehollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének	/20	(	hó	nap) számú határozata.

(2) A Képviselő-testületi határozatokról a körjegyző sorszám szerinti nyilvántartást vezet.

22.§

Kérdés, Interpelláció

	A Képviselő-testület tagjai az ülésen önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési és előkészítési jellegű kérdéseket tehetnek fel.


	A feltett kérdésekre lehetőleg a testületi ülésen választ kell adni.


	Amennyiben a feltett kérdésre azonnal nem áll módjában a kérdezettnek kielégítő választ adni, úgy az ülést követő 15 napon belül írásban kell megválaszolni.


23.§

(1) Interpellációt a képviselő-testület tagjainak valamely döntés végrehajtása tárgyában, vagy intézkedés elmulasztása esetén lehet a testületi ülésen szóban vagy egyébként írásban előterjeszteniük. 

(2) Az interpellációt írásban az ülést megelőzően 3 nappal a polgármesternél kell benyújtani.

(3) Amennyiben az interpellációt 3 napon belül vagy közvetlenül az ülés előtt nyújtották be, és az interpelláció vizsgálatot nem igényel, úgy a testületi ülésen az interpellálónak választ kell adni

(4) Amennyiben az interpelláció tárgya vizsgálatot igényel, úgy az ülést követő 15 napon belül kell írásban választ adni az interpellálónak. 

(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, ezt követően a képviselő-testület határoz.

24.§

A tanácskozás rendi ének fenntartása

(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik.
	Ennek keretében:

	a./ a tárgytól eltérő vagy újra ugyanazon érveket hangoztató felszólalót figyelmezteti, ismételt esetben megvonja tőle a szót,
b./ rendre utasítja azt, aki a Képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít.

(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el.
A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a rendzavarót, ismételt esetben pedig az érintett a terem elhagyására is kötelezheti.

(3) A polgármesternek a rend fenntartása érdekében tett - a szabályzatban meghatározott – intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem lehet.


25.§

A jegyzőkönyv

(1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) Külön jegyzőkönyvet kell készíteni a zárt ülésről.

(3) A jegyzőkönyv tartalmazza:

	az ülés helyét, időpontját,

a megjelent képviselők és távolmaradt képviselők nevét,
az ülésen tanácskozási joggal megjelentek nevét,
az elfogadott napirendet,
a tárgyalt napirendi pontként az előadó, a felszólaló nevét,
kérdések, hozzászólás ok lényegét,
határozathozatal módját,
a szavazás számszerű eredményét, a határozat szövegét,
a polgármester esetleges intézkedéseit,
a testületi ülésen történt fontosabb eseményeket,
az elhangzott kérdéseket, interpellációt, valamint az ezekkel kapcsolatos válaszokat,
az ülés bezárásának időpontját.

(4) A képviselő kérelmére írásban benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell.

26.§

(1) A jegyzőkönyv elkészítéséről a körjegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvet a polgármester a körjegyző írja alá.

(3) A Képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyv példányaihoz csatolni kell a meghívót, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet és az írásos előterjesztéseket.

(4) A jegyzőkönyvek őrzéséről a körjegyző gondoskodik.

(5) A nyilvános ülésről szóló jegyzőkönyv egy példányát a Községi könyvtár rendelkezésére kell bocsátani.

Az önkormányzati rendelet alkotás

27.§

(1) A Képviselő-testület az Ötv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.

(2) A rendeletalkotást kezdeményezhetik:
	
	képviselők,

polgármester, alpolgármester
körjegyző.

(3) A rendelet-tervezet elkészítéséhez a lakosság legszélesebb körét érintő kérdések szabályozásánál a Képviselő-testület elveket, szempontokat állapíthat meg.

(4) A rendelet-tervezetet a körjegyző készíti el.

(5) A rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(6) A lakosság széles körét érintő rendelet-tervezet előkészítése és annak vitája előtt célszerű közmeghallgatáson kikérni a lakosság véleményét.

(7) A rendeletet a polgármester és a körjegyző írja alá.

28.§

(1) Az önkormányzati rendeleteket külön-külön naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal, évszámmal kell ellátni az alábbiak szerint:

	Nemesrempehollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének	/20...(	hó	nap) számú rendelete.

A megjelölés magában foglalja az önkormányzati rendelet elnevezését, a rendelet címét.

(2) Az elfogadott önkormányzati rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 

(3) A rendeletek kihirdetése az önkormányzat hirdetőtábláin való kifüggesztéssel történik. A Körjegyzőségen megtekinthetők a hatályos önkormányzati rendeletek.

(4) Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról a körjegyző gondoskodik.

A települési képviselő

29.§

(1) A képviselőt megilletik mindazon jogok és kötelezettségek, amelyeket az  megállapít. A képviselők jogai és kötelezettségei azonosak.

(2) A képviselő jogosult:

a./ részt venni a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásában, annak szervezésében és ellenőrzésében,
b./ kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül a bizottságnak, a polgármesternek - Képviselő-testület által átruházott hatáskörben – önkormányzati ügyben hozott döntését.
c./ megbízás alapján képviselni a Képviselő-testületet.
d./ a Körjegyzőségtől a munkájához szükséges segítséget, tájékoztatást megkapni, 
e./ közérdekű ügyben kezdeményezni a Körjegyzőség intézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül köteles választ adni,
f./ az írásban benyújtott hozzászólásának a jegyzőkönyvhöz csatolását, illetőleg véleményének jegyzőkönyvi rögzítését kérni,
g./ tanácskozási joggal részt venni bármely bizottság ülésén.
h./ havi tiszteletdíjat kapni a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletben meghatározottak szerint.

30.§
A képviselő köteles:

	a./ tevékenyen részt venni a Képviselő-testület munkájában,
b./ Képviselő-testületi ülésről való távolmaradását a polgármesternek előzetesen bejelenteni,
c./ fe1kérés alapján részt venni a Képviselő-testületi ülés előkészítésében és a különböző vizsgálatokban,
d./ olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,
e./ a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti és magántitkot megőrizni.
   Titoktartási kötelezettsége a képviselői mandátumának lejárata után is fennáll.
f./ bejelenteni valamely ügyben a személyes érintettséget /kizárás/.

31.§

A képviselő-testület bizottságai

(1) A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó vagy eseti (ideiglenes) bizottságokat hozhat létre.

(2) A képviselő-testület a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak kezelésére és az összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálására 3 tagú állandó bizottságot hoz létre.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bizottság feladata a vagyonnyilatkozata átvétele, nyilvántartása, kezelése és ellenőrzése, illetőleg a polgármesterrel és a képviselőkkel szemben előforduló összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálása és testület elé terjesztése.

A tisztségviselők

32.§

A polgármester

(1) A polgármester megbízatását társadalmi megbízatásban látja el.

(2) A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a testület határozatképessége, döntéshozatala és működése szempontjából települési képviselőnek tekinthető.

(3) A polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja:
	tiszteletdíj megállapítása

jutalmazás
összeférhetetlenség kimondása
fegyelmi eljárás megindítása és fegyelmi büntetés kiszabása
anyagi felelősség megállapítása

(4) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv., valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény határozzák meg.


33.§

(1) A polgármesternek a Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatai különösen:
	segíti a képviselők munkáját,

összehívja és vezeti a Képviselő-testület üléseit,
képviseli az önkormányzatot,
aláírja az önkormányzati rendeleteket és jegyzőkönyveket,
szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,
kezdeményezi nemzetközi kapcsolat kialakítását
biztosítja a közakarat érvényesülését,
a Képviselő-testületi üléstől számított 3 napon belül rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezheti, ha a testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja.
nyilatkozatot ad hírközlő szerveknek
gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének megfelelő propaganda tevékenység kialakításáról
ellátja a törvényben megfogalmazott honvédelmi és polgári védelmi feladatokat.

(2) A polgármester minden héten kedden délután 16 h-tól 17.30 h-ig a nemsrempehollósi Polgármesteri Hivatalban fogadó órát tart.

(3) A Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők kinevezésével, felmentésével és jutalmazásával kapcsolatos körjegyzői munkáltatói intézkedések tekintetében Egyházasrádóc Önkormányzat polgármesterével történő megállapodás alapján egyetértési jogot gyakorol.

34.§

Az alpolgármester

(1) A Képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát.

(3) Az alpolgármester konkrét feladatainak meghatározása a polgármester jogkörébe tartozik.

(4) Segíti a polgármestert a településfejlesztési feladatok előkészítésében és megoldásában

(5) A polgármester irányításával részt vehet a képviselő-testület üléseire kerülő előterjesztések kidolgozásában.

(6) Segíti a bizottságok és a képviselők munkáját, szoros kapcsolatot tert a település lakosságával.

35.§

A körjegyző

(1) A körjegyző kinevezéséhez a Körjegyzőséget létrehozó képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. A körjegyző határozatlan időre történő kinevezésére pályázat útján kerül sor.

(2) A körjegyző vezeti a Körjegyzőséget, gondoskodik az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Ennek keretében:

	a./ előkészíti a Képviselő-testületi ülések elé kerülő előterjesztéseket,
b/ ellátja a testületek, a bizottságok ügyviteli, szervezési tevékenységévei kapcsolatos feladatokat,
c./ tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testületek és bizottságok ülésein
d./ a Képviselő-testületek ülésein az előterjesztés vitájában a szavazás előtt törvényességi észrevételt tehet,
e./ gondoskodik a testületi ülések jegyzőkönyveinek az elkészítéséről, melyet a polgármesterrel együtt ír alá,
f./ köteles jelezni a Képviselő-testületeknek, vagy bizottságoknak, ha döntésük jogszabályt sért,
g./ a Képviselő-testületek ülésének jegyzőkönyvét 15 napon belül megküldi a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Vas Megyei Kirendeltségének Vezetőjének,
h./ tájékoztatja a polgármestereket, a Képviselő-testületeket az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról.

(3) A körjegyző önkormányzati rendelet alkotásával kapcsolatos feladatai:

	a./ kezdeményezheti a rendelet alkotását,
	b./ elvégzi a rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
c./ gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, a rendeletek hatályos szövegének naprakészségéről.

(4) A körjegyző egyéb feladatai:

	a./ vezeti a Körjegyzőséget, szervezi annak munkáját,
	b./ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a Körjegyzőség köztisztviselői tekintetében. 
c./ döntésre előkészíti a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
d./ ellátja a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket,
e./ dönt a polgármesterek által átadott hatósági ügyekben,
f./ a saját hatáskörbe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
g./ ellátja a közigazgatási tevékenység egyszerűsítésével és korszerűsítés évei összefüggő feladatokat,
h./ eleget tesz a jegyzőkönyv és egyedi határozatok megküldési kötelezettségének.

(5) A körjegyző vagy megbízottja köteles minden képviselő-testületi ülésen részt venni.

(6) A körjegyző vagy megbízottja minden héten csütörtökön délután 13 órától 16 óráig a Körjegyzőség hivatalában fogadó órát tart.

A Körjegyzőség

36.§

(1)A Körjegyzőség működését az egyházasrádóci .és a nemesrempehollósi önkormányzatok által jóváhagyott külön megállapodás szabályozza.

(2) A Körjegyzőség létszámát és belső szervezeti felépítését, működésének részletes szabályait az együttműködési megállapodás tartalmazza

(3) A Körjegyzőség szervezeti felépítését, a dolgozók munkarendjét az ügyrend szabályozza. az ügyrend karbantartásáról és az annak mellékletét tartalmazó munkaköri leírások elkészítéséről a körjegyző gondoskodik.

Lakossági fórumok

37. §.

(1) A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatáson az állampolgárok a képviselőkhöz, a polgármesterhez és a körjegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek.

(3) A közmeghallgatás helyéről és idejéről az állampolgárokat a községi hirdetőtábláin, illetve egyéb módon kell tájékoztatni a rendezvény megtartása előtt legalább öt nappal.

(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

(5) A közmeghallgatáson részt vesznek: a község lakói tanácskozási joggal

(6) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre értelemszerűen vonatkoznak a Képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok.

(7) A közmeghallgatáson előterjesztett közérdekű kérdéseket és javaslatokat külön törvényben szabályozott módon kell intézni. Az érdekelteket az elintézés módjáról tájékoztatni kell.



Önkormányzati Társulás

38.§

(1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt. 

(2) A Képviselő-testület elsősorban a szomszédos települések Képviselő-testületeivel oktatási és nevelési intézmények, egészségügyi szolgálatok, valamint a gyermekjóléti szolgálat működtetésére hoz létre társulást. 


Az önkormányzat vagyona, gazdasági alapjai

39.§

(1) Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó szabályokat külön rendelet (vagyonrendelet) állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület éves költségvetését önkormányzati rendeletben állapítja meg.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény állapítja meg. A finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulások mértékét pedig az állami költségvetési törvény szabályozza.

(3) A Képviselő-testület rendeletben állapítja meg a helyi adókat, amelyek a költségvetés bevételét növelik.

(4) Az önkormányzat maradvány érdekeltségű költségvetési gazdálkodást folytat.

(5) Az önkormányzat önálló költségvetési gazdálkodó szerve a Körjegyzőség, részben önállóan gazdálkodó intézményei a Meseház Óvoda, a Kossuth Lajos Általános Iskola és az Idősek Klubja.

(6) Az intézmények pénzügyi ellenőrzését a Képviselő-testület a Körjegyzőség útján látja el.

Belső ellenőrzés

39/A. §

Belső ellenőrzési kötelezettség

(1) A többcélú kistérségi társulási megállapodás alapján a Társulás Munkaszervezete köteles megszervezni és gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, valamint a Belső ellenőrzési kézikönyv által meghatározott előírások szerinti a társulás önkormányzatok, az általuk fenntartott intézmények és ellátott szakfeladatok belső ellenőrzésről.

(2) A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről – az államháztartási törvényben meghatározottak szerint –külső megbízás esetén a belső ellenőrzési vezető feladatokkal megbízott körjegyző köteles gondoskodni.

(3) A belső ellenőrzést végző személy munkáját a vonatkozó jogszabályok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, továbbá a Belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

39/B. §

A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy/szervezet jogállása

(1) A belső ellenőrzési tevékenység független belső ellenőri képesítéssel rendelkező külső szakértő személy, illetve szervezet bevonásával kerül ellátása.

(2) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a körjegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi, illetve jelentéseit közvetlenül a körjegyzőnek küldi meg, akinek gondoskodnia kell az ellenőrzésekkel kapcsolatban a polgármester(ek) és a képviselő-testületek tájékoztatásáról.

(3) A körjegyző köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:
a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével,
b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,
c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,
e) a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

(4) A belső ellenőrzés függetlenségét biztosító szervezeti felépítést a Belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

(5) A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység
- bármely helyiségébe beléphet, 
- számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és  informatikai rendszerhez, 
- kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni.

(6) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél
- államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, illetve 
- személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával.

39/C. §

Az ellátandó feladatok

A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer ellenőrzéseket és teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az európai uniós források tekintetében zárónyilatkozatokat kell kibocsátani.

40.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg a Nemesrempehollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2003. (V.10.) valamint az ezt módosító rendeletek hatályukat vesztik.


Nemesrempehollós,  2007. április 11.



 	Paksiné Kecze Tünde					Dr. Csatár Miklós
	 polgármester						       körjegyző

A rendelet 2007. április 13–án a község hirdetőtábláin kifüggesztve kihirdetésre  került.

Nemesrempehollós, 2007. április 13.


Dr. Csatár Miklós
         körjegyző

