
Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Az Alaptdrv6ny 32.cikk (I) bekezdds d) pontja szerint a helyi rinkorm6nyzat megharirozza szervezeti
ds miikdd6si rendjit. A Magyarorsz6g helyi Onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX torv6ny ( a
toviibbiakban: Mdtv. ) 53.$(l) bekezd6se kimondja. hogy a kdpviselo-testijlet a mfktidds6nek r6szletes
szab6lyait a szervezeti 6s miikdd6si szal:iiyzatir6l (a tovabbiakban: SzMSz) sz6l6 rendeletben
hatiLrozza meg. E rendelkezdsben. valamint az egy6b rendelkezdseiben foglaltak eloirj6k az SzMSz
6ltal szabilyozand6 t6makordkel.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg hat6lyos SzMSz-r6l sz6l6 zll2015.(11.26.) cinkorm6nyzati rendelet a

megalkot6s6t 6s kihirdetdsdt kovetoen mrir tribb alkalommal m6dosit6sra kertilt, valamint tartalma
jelenleg is tobb helyen m6dosit6sra szorul javaslom, hogy az keriiljcin az hat6lyon kivtl helyezdsre tj
SzMSz rendelet egyidejii megalkotisa mellett.
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El5zetes hatisvizsgilati lap

.. BokorKtizs6gOnkorminvzataPolg{rmester6nek
az Onkorminyzat 6s Szervei Szervezeti 6s Miikdd6si Sz b^lyzatar6l sz6l6

212021.(lll.l.) tinkorminyzati rendelet6hez

A rendelet cime: Bokor Kozsdg Onkorm6.nvzata K6pviselo-testiiletdnek 2/2021.(Ill.I .) onkorminyzati
rendelete Bokor Kcizsdg Onkorm6nvzata ds Szervei Szervezeti 6s Miikdddsi Szabrilyzatiirol

T6rsadalmi hat6s: a lakoss6g t6jekoaatiisa az cinkorminyzat Szervezeti es Mtikcid6si Szab6.lvzat6r6l
bizositon.

Gazdas6ei hatiis: nincs

Kcilts6gvet6si hat6s: nincs

Korn ezeti 6s e 6si koretkezm6nv ek: nincs

Adminisztrativ terhek et befolvisol6 hat6s: nincs

Egveb hat6s: nincs

A renrielet mesalkot6sdnak sziiksd sess6ee: Az Alaptdrvdny 32. cikk (l ) bekezdds d) pontja szerint a
helyi Onkorminyzat meghat6rozza szervezeti ds miikod6si rendjdt. Magyarorsziig helyi
rinkorm6nyzatair6l sz616 201l. dvi CLXXXIX. t0rv6ny ( tov5bbiakban: Mtttv.) 53.S(1) bekezdds6ben

valamint egy6b rendelkez6seiben - foglaltak eloirj6k az szer\ezeti ds mLikdddsi szabilyzat 6hal
szabiilyozand6 tdmakdrdket.
A jelenleg hat6lyos SzMSz-rol sz6l6 112015.(11.26.) dnkorm6nyzati rendelet a megalkotiiset 6s

kihirdet6s6t kovetoen m6r tdbb alkalommal m6dosit6sra keriilt. valamint tartalma jelenleg is tdbb
helyen m6dosit6sra szorul.

A rendelet alkalmaz6s6hoz sztksdses szem6 . szervezeti- t6rsvi ds o6nziisvi felt6teleklr
Az alkalmaz6shoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, tergyi ds p6nziigyi feltdtelek rendelkez6sre Sllnak.

Bokor, 2021. m5rcius l
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Indokolis

Bokor Ktizs6g 6nkorminyzata Polgirmeste16nek
az Onkormrinyzat 6s Szervei Szervezeti 6s Miiktid6si Szab:ilyzat:i16l sz616

212021.([1.1.) tinkorminl'zati rendelet6hez

Az Alaptdrvdny 32. cikk (l) bekezdds d) pontja szerint a helyi tlnkormrinyzat meghatirozza

szervezeri 6s miik<jddsi rendj6t. Az Motv 53.$ (l) bekezd6sdben valamint egydb

rendelkez6seiben - foglaltak eloirllk az SzMSz 6ltal szabiiyozando t6makdrtiket.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg harilyos SzMSz-rol sz5l6 412015.(1I.26.) <inkorm6nyzati rendelet

a megalkot6srit 6s kihirdet6sdt kcivet6en mrir tdbb alkalommal m6dosit6sra keriilt. valamint

tartalma
jelenleg is tdbb helyen m6dosit6sra szorul.

A rendelet-alkotiis tiirsadalmi c'lja az dnkormiinyzat szervezeti 6s mtikoddsi rendjdnek

meghat6roz6sa 6s en5l - kihirdetds itj6n a lakossrlg trijdkoztatdsa.

A rendelet-tervezet az uni6s jogb6l ered5 kritelezetts6gekkel osszhangban 6ll, a jogalkotrisr6l

s2616 2010. dvi CXXX t6rv6ny 20.$-6ban foglalt egyeaetdsi ktitelezetts6g a rendelet tervezetdvel
szemben nem iill fenn.

Bokor Ktizs6g Onkorm{nyzata Polgirmeste16nek
..../2021.(ll\......) tinkorm:in zati rendelet-tervezete

Bokor Ktizs6g Onkorm:inyzata 6s Szervei
Szervezeti 6s Miiktid6si Szabilvzatd16l

BEVEZETO

Bokor Kozsdg Onkormrinyzata Polg6rmestere az 6let- ds vagyonbiztonsiigot veszdlyezteto
tcimeges megbetegeddst okoz6 SARS-CoV-2 koronavfrus-viliigj:irv6ny k6vetkezm6nyeinek
elhriritrisa. a magyar rillampolgrirok egdszs6gdnek 6s dletdnek meg6vrisa 6rdek6ben Magyarorsz6g
Kormrinya 6ltal a vesz6lyhel.vzet kihirdet6sdr<il ds a vesz6lyhelyzeti intdzkeddsek
hatrilybal6pds6rtil sz6l6 2712021 .(1.29.) Korm. rendelet l. $-6ban kihirdetett veszdlyhelyzetre
tekintetettel. a kataszt16fav6delem16l ds a hozzii kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dos[tris6r6l sz6l6
2011. dv.i CXXVIII. tdrvdny 46. g (4) bekezd6sdben meghat6rozott jogkrirben eljrirva, Bokor
Kozsdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiiletdnek feladat- 6s hat6skdrdt gyakorolva. az Alaptorveny
32. cikk (2) bekezddsdben meghat6rozott eredeti jogalkot6i hatrisk616ben, az Alaptdrvdny 32. cikk
(1) bekezd6s d) pontj:iban meghat6rozott feladatkcirdben elj6rva jelen rendeletben hatArozza meg
az Onkorm6nyzat 6s szervei Szervezeti ds MLikrjd6si Szabilyzatdt.

I. Fejezet

Arr.q,rAxos RENDELKEZE sEK

1.$

( I ) A Kdpvisel5-testtilet ds szervei sz6m6ra Magyarorsziig helyi dnkorm6nyzatair6l sz6l6 201 I .

6vi CLXXXIX. tdrvdny (a tov:ibbiakban: Mdrv.) rendelkez6seit. valamint az egydb
jogszab6lyokban megrillapitott hatrisk6ri, szervezeti ds miikdd6si szabrilyokat az dnkorm6nyzat
miikdd6si tertiletdn e rendeletben el5irtakkal egyiin kell alkalmazni.



(2) Az Onkorm6nyzat hivatalos megnevez6se: Bokor Krizsdg Onkorm6nyzata
(tov6bbiakban 0nkormrinyzat).
(3) Az Onkormrinyzat szdkhelye: 3066 Bokor. Szabadsrig irt 14.

(4) Az 0nkormrinyzat miikciddsi tertllete: Bokor kdzigazgatrisi teriilete.
(5) A Kdpvisel6-testiilet hivatala: Miitraszolosi Kdzds dnkormrinyzati Hivatal (a tovribbiakban:
Kciz6s Hivatal).
(6) A telepiilds ftjbb adatait, ndpess6gszrimrit az l. sz. fiiggeldk t artalmazza.
(7) A Kdpvisel5-testUlet tagjainak szdma 4 fo k6pviseki 6s 1 f<i polgrirmester. A kdpvisel6-testiileti
felsoroliisiit a 2. sz. fiiggeldk tartalmazza. A k6pviseloi eskfi szriveg6t a 2. sz. mell6klet
tartalmazza.
(8) Az <inkorm{nyzat jelkdpeit 6s azok haszniilat6nak rendj6t ktldn rendelet rillapitja meg.
(9) A helyi n€pszavazis, elj:irris6t. egyes felt6teleit kiildn rendelet rillapitja meg.
(10) Az onkormrinyzati helyi kitiintetdsek ds elismer6 cimek alapitrisrinak 6s adomrinyoz6sdnak
szabdll ait.J<.ii kin rendelet rrigziti.
(11) Az Onkormiinyzat vagyon6t a jegyzo egysdges nyilv6ntarlisba veszi. A vagyonnal val6
gazdrilkodrist a KdpviselS+estiilet ktildn rendeletben szabii,v ozza.
( 12) Az Onkormrinyzat tagi ds alapft6i drdekeltsdgdt a 4. sz. mell6klet tart almazza.

IL Fejezet

AZ ONKOfu}IA]{YZAT FELADATA ES H.\TASKORE

(l) Bokor K<1zs6g Onkorm finyzata onel6an, szabadon, demokatikus m6don, szdlesk<ini

nyilvrinossrigot teremtve int6zi a telepi.ilds kdziigyeit, gondoskodik a kdzszol96ltat6sokr6l, a helyi
krizhatalom gyakorl6s6r6l.
(2) Az Onkorm6nyzat jogi szem6ly. Az dnkorminyzati feladat- 6s hatisk<irrik a Kdpviselo-
testiiletet illetik meg. A K6pvisel6-testtiletet a polg6rmester k6pviseli.
(3) A Kdpviselo-testiilet polgArmesterre iitruhiizott hatrlskrireit a Szervezeti 6s Mfikdd6si
Szabblyzat (a tovribbiakban: SZMSZ) 3. sz. melldklete tafialmazza. Az 6truh6zott hatriskcir tov6bb

nem ruhrizhat6.
(4) Az 0nkormrinyzat miikdddsdvel kapcsolatos feladatokat a Kdpvisel6+estiilet ds szervei: a

polg6rmester. Kozos Hivatal. jegyz5, aljegyz5, iigyrendi bizotts6g 6s trirsul6sai.

(5) Az Onkorm6nyzat bels6 ellenSrzdsdt megbiz6s alapjrin l6tja el. A belso ellen5rzdst a Belsri

ellenorzdsi szabiiyzatban foglaltak szerint kell megszervezni 6s elvdgezni.
(6) A bels6 ellen6rz6s feladatkore mag6ban foglalja az int6zm6nyben foly6

- szakmai tevdkenys6ggel dsszefiiggo 6s

- gazd6lkodSsi tevdkenys6ggel kapcsolatos ellenorzdsi feladatokat.
(7) A szakmai ellenorz6sek dves ellenrjrzdsi terv alapjrin tdrtdnnek. az ellen6rz6si terv az

int6zm6nyi munkaterv mell6klete.

Az Onkorm6nyzat 6ltal villalt feladatok:

l. telepii16sfejlesads. teleptil6srendezds
2. az dpitett 6s term6szeti kdmvezet vddehne

3. vizrendez6s
,1. a csapad6kviz elvezet6s

5. k<lzremiikdd6s a telepiil6stisztasrg biztositlis6ban

6. gondoskodris a helyi tiizvedelemrol
7. szerepv6llal6s. hozz6j6ruLis a kozbiaons6g helyi feladatainak megoldris6hoz

2.S

3.S



8. kdzremiikddds a foglalkoztatris megoldrisriban
9. kcizdss6gi tdr biztositiisa
10. kiizmrivel6d6s, mfvdszeti tevdkenys6g, sport tiimogat6sa
1 l. az eg6szsdges 6letm6d kdzdssdgi feltdteleinek el6segit6se
12. az idegenforgalom 6s turizmus fejleszt6se
13. a kdzsdget drint6 tigyekben a k<izsdg hiteles trijdkoztatrisa

(l) A K6pvisel6-testiilet sziiks6g szerint, de legakibb 6vi 6 alkalommal rendes til6st tan.
(2) A Kdpviselo-testUlet a lakoss6g r6sz6re 6vente egy alkalommal kdzmeghallgatrist tart. A
kdzmeghallgatris id5pontj6t 6s napirendj6t. helydnek megjeldlds6vel egyiitt az iilds elott legakibb
l5 nappal n1 ilvdnoss6gra kell hozni.

A Kepviselo+esti.ilet kidolgozza 6ves munkatervdt, amely tartalmazza a feladat meghatdroz6sokat.
besz6mol6kat, ellenorz6seket. A munkatervben a testtileti tjldsek v6rhat6 id6pontj6t is lel kell
ttintetni. A munkaterv tervezet6t a polg6rmester irdnyirdsrival a legyzo dllitja clssze ds a
polgrirmester terjeszti a K6pviselotestiilet el6 minden 6v febru:ir l5-ig.

6.S

A K6pviselo-testiiletet az Onkormdnyzathoz ds szerveihez drkezett kdz6rdekri bejelent6sekrdl.
javaslatok6l. panaszokr6l 6vi egy alkalommal a jegyz5 tdjdkoztatja. Amennyiben a konkrdt
iigyben a KdpviselS-testiiletnek van hatiiskcire a ddntdsre. rigy azt a kiivetkez6 i.il6sre beterjeszti.

7.$

(1) A K6pviselo-testtilet iil6sdt a polgSrmester, trivoll6tdben az alpolg6rmester. mindkeuojtik
egyidejri akadrilyoztat6sa esetdn a korelndk hivja cissze 6s vezeti.
(2) Az cinkormrinyzati munka tirsadalmi kontrolljAnak megval6silisa c6ljrib6l a polg6rmester az

iil6sek idej6rol. hely616l. a nyilvdnosan t:iLrgyaland6 napirendekrol az iildst megelSzoen. a

meghiv6 kiftggesa6s€vel a lakossiigot 6rtesiti az dnkorm:inyzat hirdet6t6bLijrin.
(3) A meghiv6nak tartalmaznia kell:

a.) az til6s helydt, id5pontjrit.
b.) a napirendi pontokat 6s az eloterjesa6 nev6t.
c.) az ir6sos el6terjesztdst. t6jdkozat6t teljes szoveggel 6s mell6kletekkel.
d.) a tan6cskoziisi jog kiildn feltiintetds6t.

(4) A tanricskozrisi joggal meghivott. az 6t 6rinto napirend ir6sos el6terjesa6sdt, t6jdkoaat6t kapja
klzhez.
(5) A testiileti iil6sre sz6l6 meghiv6t a polgrirmester irja al6.
(6) A meghiv6t 6s az el6terjeszt6seket elektronikus iton tgy kell kiktildeni, hogy azt a kdpvisel6k
3 napt6ri nappal az iilds el6tt megkapjrik.
(7) Halaszt6st nem trirS esetben a polg6rmester a Kdpvisel5-testiilet iildsdt rtivid titon is

dsszehivhatja. Ebben az esetben bermilyen 6rtesit6si m6d ig6nybe veheto.
(8) Meghivottk6nt tanricskozasi jog illeti meg az ii16s meghatiirozott napirendj6hez kapcsol6d6an:

a.) a hiiziorvost, v6d6n6t,
b.) a lelkiprisztort,

s.s

III. Fejezet

A KEPVISELO-TESTULET MUKoDESE

4.$



(l) A kdpvisel6testtileti iil6s6t a polgarmester, akadiilyoztatrisa esetdn az alpolgermester,

mindkett6jiik egyidejii akad6lyoztat6sa esetdn a korelndk vezeti. Az iildst vezet6 feladata a

tan6cskoz6s rendj6nek zavartalan biztosit6sa.
(2) A polg6rmester, vagy b6rmely kdpviselo javaslat6ra a K6pvisel6testtilet megszabhatja a

hozz6sz6l6sok id6tartamit. A k6rddsben a K6pvisel5-testiilet vita n6lkiil d<int.

(3) A napirendek levezet6se 6s ismertetdse, esetleg kiegdszit6se ut6n a polg6rmester k6rd6sek

int6z6sdre hivja fel a k6pviselSket. A feltett kdrddseke, azok elhangziisa sorrendj6ben a k6rdezett

rdvid. ldnyegre tdr6 v6lasa ad. A v6laszok megadrisa k6r6ben a t6rgyt6l eltdmi nem szabad'

(4) A k6rd6sek megv6laszol6sa utiin a polg6rmester az el<iterjeszt6st vitrira bocs6tja. A vit6ba

brirmely k6pviselo bekapcsol6dhat, amennyiben ezen szrinddk6t el6zetesen jelzi a

polg6rmesternek. A polg6rmester hatirozza meg a hozzisz6litsok sorrendj6t.
(5) A hozzrisz6lisok kdzben mris kdpviselS. vagy jelenldvo hozzisz6llsinak csak rendkiviil
indokoit esetben van helye. A hozzitszolisra a polgrirmester ad engeddly.
(6) Az adou napirendhez nem tartoz6. vagy napirendhez egydltaliLn nem tartoz6 6s interpelkici6s
bejelentdsnek sem minosiilS hozzisz6lisra, k6rd6sre a polgiirmester adhat engeddl)'t, maximum 3

percre, az iil6s vdgdn.
(7) A testiileti i.ildsen a jegyzo a hatirozathozatal el6tt brirmikor felsz6lalhat. A jegyz6

t<irv6nyess6gi 6szrevdteleit biirmikor megteheti.
(8) A t6rgyalt napirendet drint5 iigyrendi kdrd6sben a k6pvisel6 b:irmikor sz6t kdrhet. Az iigyrendi
javaslatok felett a K6pviselo-testiilet vita n6lkiil ddnt.
(9) A Kdpviselo-testtilet nyilv6nos lildsdn a meghivottak a polg:irmester enged6lydvel kaphatnak
sz6t.
A meghivottak r|szdre - amennyiben a k6pviselok riltal feltett kdrd6sre, vagy elSte{eszt6s
kapcsiin kiviinnak hozzitszolni a h,ozzisz6l6s jogiit biztositani kell. A polgrirmester a hozz6sz6l6s
i dStartam rit me gh atir ozhatj a.

A meghivottak el6terjesztdshez kapcso16d6 hozzirsz6lisa szervezetenk6nt egy f6re korl:itoz6dik.
(10) A Kdpvisel5-testiilet esetenkdnt sz6tdbbs6ggel - vita n6lktil - hatArozhat a miikdddsi rend
kdrdbe tartoz6 brirm inemri kdrd6sben. e jogrinak gyakorkisa sor6n feliilvizsg6lhatja a polgrirmester
ddnt6s6t.
( I l) A polgrirmester a rend fenntart6sa drdekdben figyelmeztetdsben rdszesitheti azt a k6pvisel6t,
aki az SZMSZ-ben foglaltakat nem tartja be.
(12) A polgrlrmester rendreutasith atja azt a k6pviselo-testtileti tagot, aki a testtileti iilds rendjdt
zav ar 6 rnagatartast tan I sit.
(13) A polgrirmester a meghivott szemdlyek koz l figyelmeztetheti azt, aki a szimfua biztositott
idStartamon t(l sem fejezi be hozz{sz6l{sit illetve a hozzdsz6ltsban a napirend t6rgyrit6l eltdr,
amennyiben ut6bbira kiilOn enged6lyt nem kapott.
(14) A polgrirmester rendreutasithatja azt a meghivott, vagy 6rdekl5d6 szem6lyt, akit
tigyelmeztet6sben rdszesitett, tovdbbri aki kdpv isel6-testtileti illdshez miltatlan magatartest
tan[lsitott.
Rendreutasitiis esetdn - az arra okot ad6 magatart6s jelleg6tSl, sflyrit6l 6s k<irtilm6ny6t6l ftigg6en

- javaslatot tehet a K6pviselS-testtiletnek az iildsrol valo kizirlsitra. A Testiilet a k6rddsben vita
n6lkiil, sz6tdbbs6ggel hat6roz.

8.S

c.) a kcirzeti megbizottat.
d.) az orszriggyiildsi k6pvisel6t,
e.) a bokori sz6khelyii. bejegyzett tarsadalmi szervezetek vezetSit,

f.) a megyei kormrinyhivatal k6pvisel6j6t.
(9) Hatrirozatk6ptelens6g eset6n a polg6rmester 8 napon beliil, rdvid irton rijabb iildst hiv 6ssze.

A K6pvisel6-testiilet tanicskoziisi rendje



(15) Ismdtelt rendreutasit6s urin a K6pvisel6-testiilet drinthet arr6l, hogy a rendbont6
meghat6rozott ideig a kdpvise16-testiileti iil6seket nem Litogathatja.
(16) A K6pviselStesttilet ddntdse alapjrin a polgrirmester tart6s rendzavar6s vagy a vita
folvamatos rendjdt ellehetetlenit6 esemdny krivetkezt6ben elnapolhatja az iildst.
(17) A polgrirmestemek a rendfenntart6s 6rdek6ben tett int6zkeddsei ellen felsz6lalni. azokat
visszautasitani. vitriba szrillni nem lehet.
(18) A polgrirmester, vagy brirmelyik kdpviseld javaslatot tehet a vita lezfu6s6ra. A K6pviseld-
testiilet a kdrddsben vita n6lkiil. sz6tdbbsdggel hatSroz.
(l,9) Z6rt tilds keretdben t6rgyaland6 napirendet a Kdpvisel6-testiilet til6s6n nyilv6nosan tiirgyalt
napirendek ut6n. utolsdkdnt kell t6rgyalni.

A tan{cskozfs menete

(1) A polgrirmester meg6llapitja a K6pvisel6-testiilet harirozatk6pess6g6t, majd eloterjeszti a
napirend tervezet6t, indokolja. ha ez a meghiv6ban foglaltakt6l elt6r.
(2) Ul6s6nek napirendj6rol a Kdpvisel6-testiilet ddnt.
(3) A napirendi pontok megt6rgyakisa elott k6pviseloi interpetkici6ra. bejelentdsre. kdrddsre csak
siirg6s. halasahatatlan iig.vben kertilhet sor. Egy6b kciziigyekben ezt a kdpvisel6 a napirendek utd.n
teheti meg.
(4) Az interpell6ci6, kdrd6s. bejelentds id<itartama egy-egy k6pviselci eset6ben dsszesen az 5
percet nem haladhatja meg. Tovribbi k6t t6meban a kdpviselo interpellilhat. bejelent6st tehet,
kdrd6st intdzhet a jelenl6v6khdz. melyhez 3-3 perc rill rendelkez6s6re.
(5) Az interpelLici6kra. kdrddsekre. bejelentdseke sz6ban, vagy 15 napon bel0l irrisban kell
6rdemi viilaszt adni. A v6lasz elfogadrisrir6l el6szdr az interpe11616 nyilatkozik, majd ha azt nem
fogadja el. a K6pviselo-testiilet annak elfogadrisrir6l dcint, egyszerii sz6tcibbsdggel.
(6) Amennyiben a megk6rdezett ir6sbeli vrilaszt ad. az interpelkil6 a krivetkez5 testiileti tlldsen
nyilatkozik a v6lasz elfogad6srir6l. Amennyiben a v6laszt nem fogadja el. rigy a K6pviselo{esti.ilet
egyszerii sz6tdbbsdggel hat droz az elfogadris kdrd6s6ben.
(7) Ugi,anabban a k6rd6sben. a tovribbiakban interpelLici6nak, bejelentdsnek. kdrd6s felvetdsnek
helye nincs. kivdve. ha rij tdny meriil lel.
(8) Az frrisbeli el<iterjeszt6st az eload6 a vita elott sz6ban kiegdszitheti.
(9) Testiileti tagok, tan6cskoz6si joggal meghfvottak a napirendekkel kapcsolatban kdrd6seket
intdzhetnek. melyeke a vita el<itt v6laszolni kell.
(10) A polgirmester a vit6ban elhangzottakat dsszefoglalja, ds az el6terjeszt6sben szerepl6,
valamint a vita sor6n elhangzott hat6rozati javaslatokat egyenk6nt bocsiija szavazitsra rigy. hogy
el6bb a vita sor6n elhangzott m6dosit6 6s kiegdszit5, majd az el6terjeszt6sben szerepelo hatArozati
javaslatok felett kell drinteni.
(11) Testiileti hatiirozattal eldontdtt iigyet [ij tdnyrilLisi elem felmertil6se esetdn [jra kell trirgyalni,
amennyiben az iigy mdg nem 6v0lt el. Az rijra trirgyakisra legkdsobb az rij tdny6llisi elem

bejelent6s6tol szimitott mrisodik testiileti iil6sen keriil sor.
(12) A testiileti i.il6s idotanama a tArgyilagos munka ds az drdemi ddnt6sek 6rdekdben. esetenk6nt
a 6 6rris trirgyalisi id5tartamot nem haladhatja meg. Amennyiben ez id6 alatt a testiileti iilds nem
zrirul le a K6pvisel6test0[et dOnt a krivetkezo iil6s id6pontj6r6l.

Kiiltintis szab6lyoz6s a ktizmeghallgatisra

l0.s

(l) A kdzmeghallgat6son a telepiil6si k6pviselokdn 6s a meghivottakon til kiz6r6lag kcizdrdekri

t6m6ban a jelenldv<i drdekl6dok is sz6t kapnak a polgiirmestert5l.

e.$



(2) A kdzdrdekii iozzisz6lits (panasz, k6rdds, iavaslat, kritika stb.) id6tartama szemdlyenk6nt

- elsS alkalommal max. 5 perc

- m6sodik alkalommal max. 3 Perc.
(3) Valamennyi hozzitszol6 tov:ibbi 2 perc idotartamban reag6lhat az adolt vi'laszra-

(4) A meghiv6t a kdzmeghallgat6s tervezett idopontjrit l5 nappal megel5z6en ki kell fiiggesaeni

az cinkorm6nyzat hirdet6tribl:ljrin. valamint hivatalos honlapj6n. A meghiv6ban fel kell tiintetni a

hozzAsz6llsok menetdt. valamint az id6korkitozrisokat.
(5) A k<izmeghallgat6st a Mtivel6ddsi Hrizban kell meglartani.

A dtint6shozatal mr5dja

11.$

(1) A K6pvisel6-testtilet ddnt6seit a (2) bekezddsben foglaltak kivdteldvel, egyszerii sz6tdbbs6ggel

hozza-
(2) Ivlin6sitett tdbbs6g sztiksdges az MOtv. 50. $-ban meghat6rozott esetekben, tov6bbf

a.) az Mritv.42. $ szerinti esetekben.

b.) polgrirmester elleni fegyelm i elj6rris meginditrisa. fegyelmi biintet6s kiszab6sa tigydben.
c.) hitelfelv6telhez, kotvdnykibocs6t6shoz 5 milli6 Ft dft6khar6r felen.

(3) Min6sitett tdbbsdghez Iegal6bb hrirom egybehangz6 szavazat szilks6ges.
(4) Ha a szavazis sor6n szavazategyenlosdg 6ll elo, azt [gy kell tekinteni, hogy Kdpviselo-testiilet
nem t6mogatta a javaslatot. azonban. ha brirmelyik k6pvisel5 k6ri a szavazisl meg kell ism6telni.

12.$

(1) A Kdpviselo-testiilet - a titkos szavaz6s elrendel6s6t, valamint a (2) bekezddsben foglaltakat
kivdve - dontdseit nyilt szavazissal. k6zfelemel6ssel hozza. A nyilt szavazis eredm6ny6t az iil6st
vezeto 6llapitja meg.
(2) Vrilasztrisi. vezetoi megbiziisi, felmentdsi iigyekben a Kdpviselo+estiilet titkos szavazdssal
ddnt, melyet az Ugyrendi Bizottsrig bonyolit le.
(3) A titkos szayazist b6rmelyik kdpvisel6 indiwrinyozhatja, errol a K6pviselo+estillet vita nilkiil
ddnt. A szavazas idotartam6ra a polg6rmester szlinetet rendel el. A titkos szavaz6s sor6n a

szavaz6lapot borit6kban helyezik el a k6pvisel6k. majd a szavaz6lapot tartalmaz6 borit6kot az
azok gyLijtds6re szolgril6 urn6ba dobjrik. A szavazis eredm6nydr6l - az urna bontiis6t ds a

szavazalok dsszesit6sdt kdvetoen az Ugyrendi Bizottsdg elnrike t6j6koztatja a polg6rmestert. aki
ismerteti a ddntdst.
(4) A Kdpv isel6-testi.ilet n6v szerinti szavaz6st is elrendelhet. erre brirmelyik k6pvisel6 javaslatot
tehet.
(5) N6vszerinti szavazdskor a jegyz6 ABC sonendben felolvassa a K6pvisel6+esttilet tagjainak
nevdt, akik ea kdvettlen szavaznak.

13.$

(l) A jegyzokdnyY tartalmazza:
a.) a k6pvisel<i-testiileti il16s hely6t. idej6t.
b.) megjelent testiileti tagok nev6t. t6volmaradt testtileti tagok nevdt. tanricskozrisi joggal

jelenlevok nevdt, az iil6srol elt6vozoft kepvisel6k nevdt, elt6voziis6nak 6s

vissza6rkezds6nek idej6t.
c.) ajavasolt ds elfogadott napirendi pontokat.
d.) eloterjesztok ds a felsz6lal6k nevdt. r6vid hozzisz6l{sirt. szavazas sz6mszerii, illetve

n6vszerinti eredm6ny6t.
e.) interpell6ci6kat. bejelentdseket. kdrddseket. vrilaszokat.
f'.) rendeletek sz6 szerinti szdvegdt - k0kin melldkletben.



g.) szem6lyi iigy 6rintettj6nek nyilatkozatrit.
h.) a K6pvisel6-testiilet vita ndlktll ddnt a sz6szerinti jegyz5kcinyvez6srol, amennyiben a

k6pviselo k6ri. hogy az iiltala elmondottak. valamint a 16 adott v6laszok sz6 6s betri szerint
szerepeljenek a jegyz6kOnlvben.

i.) jegyz6kdnyvet akiir6k akiirrisrit (polgrirmester, jegyz6).
(2) A zert ill6srol kiit6n jegyz6kcinyvet kell kdsziteni 6s azt elkiikiniteuen kell kezelni.
(3) A jegyzokdnyv elkdszftds6nek megk6nnyitds6re a nyilviinos ii16sroI hangfelvdtel k6szillhet.
(4) A jegyzo gondoskodik a jegyz5k6n1.v elso pdld6ny6nak. az ekiterjesztdseknek. az iilds jelenl6ti
iv6nek, meghiv6j6nak. valamint az iildsrSl kdsziilt hangfelvdtel me96rzdsdrSl.
Gondoskodik tovribbri ajegyzSkdnyvek 6s azok mell6kleteinek dvenkdnt tdrt6n6 bekcittetdsdr5l.
(5) A jegyzokdnyvi hat6rozatot tartalmaz6 kivonatot 5 munkanapon beliil meg kell killdeni az
6rintetteknek.
(6) A Kdpviselo-testiilet rendeleteinek ds hatiirozatainak nyilvrintartris6r6l a jegyz6 gondoskodik.
(7) Az Onkorm6nyzat hirdet5t6bl6j6n 6s hivatalos honlapjrin kdzzd kell tenni a Kdpvisel6-testiilet
fontosabb dcintdseit. A vrilaszt6polg6rok a Kcizds Hivatalban megtekinthetik a Kdpvisel5-testiilet
elSterjeszt6seit, ddnt6seit, jegyz6krinyveit.
(8) A kozdrdekfi adat megismer6s6re ir6nyul6 k6r6st <inkormilnyzati t.igy esetdn a polgdrmester,
6llam igazgatrisi iigy esetdn ajegyz6 teljesiti.
(9) 26rt tilds tartrisa esetdn is biztositani kell a kiilcin tdrvdny szerinti kdz6rdekii adat 6s

kdzdrdekb6l nyilvinos adat megismer6s6nek lehet5sdg6t. Az eljrir6sra az informdci6s
dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz616 201 l. 6vi CXII. tdrv6n), 26-27. $-6ban
foglaltak az irrinyad6k.
(10) Amennyiben az 6rintett beleegyez6s6t6l ftigg a z6rt iil6s tartiisa. tgy a jegyz6 az iil6s el5tt
ir6sban nyilatkoztatja az 6rintettet. hogy beleegyezik-e a nyilvdnos t6rgyal6sba.
(11) A z6rt til6s elrendel6s6rol az Mdtv.46. $ (2) bekezd6s a) 6s b) ponda szerint meghat6rozott
esetekben szayazni nem kell. A testtileti iildst levezet5 szemdlynek kell a napirend kcjzl6s6vel

egyidejiileg hivatkozni a z6rt tildsre vonatkoz6 tdrvdnyi el6frrisra.
(12) A K6pvisel5-testiilet hat6rozattal ddnt a z6rt iil6s elrendeldsdr6l az Mtitv.46. S (2) bekezdds

c) pontja szerint meghat6rozott esetekben.

(13) A zrin til6sen az Mdw. 46. $ (3) bekezddsben meghat6rozott szem6lyek vehetnek rdsz.

IV. Fejezet

A TELEPULESI KEPVISELo

11.$

(l) A K6pvisel6-tesrtilet a telepi.il6si k6pvisel6k 16szdre havi tiszteletdijat rillapit meg kiiltin

rendelet szerint.
(2) A teleptildsi k6pvisel6 kezdemdnyezheti, hogy a Kdpv iselo+estiilet vizsgrilja feliil a

polg6rmesternek 6truh6zott dnkorm6nyzati hatriskdrben hozott dijnt6sdt.

i3;,1, teleptildsi kdpvise16 a d6nt6st igdnylo iigyekben a K6pvisel6-testiilet Kdzos Hivatalit6l a

k6pvisel6i munk6hoz sziiks6ges t6j6koztatAst a polg6rmester vagy a jegyzS tudtdval k6rheti. elore

"gy.A.t.tt 
id6pontban. A tajdkoztatast 6ltakiban sz6ban, kdr6sre ir6sban kell megadni- A

kEpviselo titjlkoztatisirhoz - k6r6s6re az dnkormdnyzati tigyben keletkezett iratokba a

betekint6s lehet5sdgdt biztositani kell.
(4) A kdzdrdekii bejelentds, javaslat, panasz tigydben drdekl6d6 k6pviselS r6szdre az tig)ben

keletkezett iratokba a betekint6s lehetSsdgdt biztositani kell. Amennyiben jogszab6ly erre

lehetdsdget biztosit, az iratokr6l mdsolat kdrheto. Kivdtelt k6peznek az iilamigazgatLisi egyedi

hat6srigi tigyben keletkezett iratok.

ls.s



(1) A k6pvisel6k kcitelesek tev6kenyen r6szt venni a testtileti iil6sek dcintds-elokdszit<i

munkrijriban. testiileti felkdrds alapjrin eseti bizoas6gi iildsek e16k6szit6sdben. meghatiirozott

cdlvizsgrilatokban.
(2) A megvrilasa6srit6l, majd minden 6v janu6r l-jdtol szAmitott 30 napon beliil a jogszabrilynak

megfelel6 tartalommal vagyonnyilatkozatot kdteles tenni. melyhez csatolja a vele kdztjs

hriztartrisban 6lo h6zas- vagy dlett6rsrinak. valamint gyermekdnek vagyonnyilatkozatit;
(3) Esktitdteldt kdvetoen h6rom h6napon beltil kdteles rdszt venni a korm6nyhivatal riltal

szervezett kdpzdsen.
(4) A kdpvisel6 kdteles olyan magatardst tanrisitani. amely mdlt6v6 teszi Bokor Kdzs6g kdz6leti
tevdkenysdg6re.
(5) A kdpviselo a vita megkezddse el5tt sz6ban vagy ir6sban kdteles a polgrirmestemek jelezni

elfogults6grit az iigyben.
(6) K6teles a kdztartoz6smentes ad6z6i adatb6zisba val6 felvdteldnek megtrirt6ntd16l. valamint az

adatbrizisba val6 felv6tel16l sz616 dokumentumokat a jegyz<inek leadni.

V. Fejezet

A KEP!'ISELO-TESTT-I,ET BIZOTTSAGA, JOGALLASA, FELADATAI

16. S

(1) A K6pvisel6-testiilet az cinkorm6nyzati munka segitds6re egy 3 fds rilland6 bizottsrigot hoz
l6tre Ugyrendi Bizottsrig (a tov6bbiakban: Bizotts6g) elnevezdssel. A Bizotts6g tagjainak nev6t a
4. sz. liiggeldk ta rtalmazza.
(2) A Bizottsrig mLikod6sdhez sztiks6ges feltdteleket a kirjegyz<i biaositja.
(3) A Bizotts6got az elnOk hivja <issze. Ossze kell hivni a Bizotts6got a polg6rmester indiw6ny6ra,
a Kdpviselo-testiilet hatirozalira, vagy 2 tag inditvriny6ra. A Bizotts6g sztiksdg szerint tanja
ii16seit.
(4) A Bizottsrig iil6sdre meg kell hivni a polgdrmestert. A Kdpviselo-testiilet tagjait rdszv6teli
lehet5sdgiik drdek6ben az iildsrol tfjdkoztatni kell.
(5) A Bizottsrig i.ildsdrol jegyzok6nyvet kell k6sziteni. melyet az eln<ik ds az 6ltala felkdrt
bizottsrigi tag hitelesit. JegyzSkcinyvbe kell foglalni a Bizottsrig K6pviselo-testiilethez kapcsol6d6
dtint6s-el6kdszitdsi. v6grehajtrisi feladatkrirben, valamint 6nkormiinyzati hat6srigi jogkdrben
hozoll hatirozatait. A hatiiroz athozatalra a K6pviselo-testiiletre vonatkoz6 szabdlyok az
irrinyad6ak.

17.S

A Bizons6g
a.) megvizsgrilja a kdpviselo-testiileti tagok <isszefdrhetetlensdgi tigyeit, amemyiben azt a

tagok 6nk6ntes bejelent6ssel nem jelzik.
b.) figyelemmel kisdri az SZIv{SZ rendelkez6seinek betartdsdt az Onkormdnyzat szerveindl.
c.) trjdkoztaxist k6r ajegyz<it<il a k<izdrdekLi bejelentdsek, panaszok. javaslatok int6z6sdnil.
d.) az Onkormrinyzat szerveinek belsri szervezeti fel6p itds6re j avaslatot tehet.
e.) javasolhatja a polgirmestemek a Kdpvisel<i-testiilet risszehiviis6t.
f.) hat6lyos <inkormrinyzati rendelet m6dositrisiira. szabiilytalan 6lewiszonyok dnkorm6nyzati

szabilyozitsfua (rendelet-alkotiisra) javaslatot tehet. valamint tervezetet dolgozhat ki ds
terjeszlhet a K6pvisel<i-testiilet eld.

g.) a Bizottsrig v6gzi a polgrirmester ds az cinkorm6nyzati k6pviselcik vagyonnyilatkozat6nak
vizsgrilakit. azokat nyilv6ntartja 6s ellenorzi. A vagyonnyilatkozatokat zrirt boritdkban a
Kdzos Hivatal szemdlyi anyagokat tartalmaz6 princ6lszekr6nydben helyezi el a jegyz6. A



polg6rmesteri ds kdpvise16i vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos elj6rris rendjdt az l. sz.
mell6klet tartalmazza.

h.) kezdemdnyez6s6re meghallgatja a lobbist6t.
i.) titkos szavazis esetdn krjzremiikodik a szavazis lebonirolitris6ban. megsz6molja a

szavazatokat ds ismerteti a szavazis eredmdnv6t.

VI. Fejezet

A POLGARMESTER

t8.s

(1) A polgrirmester tiszts6g6t trlrsadalmi megbizatdsban Litja el. A polg6rmester feladatait ds

hat6skair6t az Mdtv. 67. $-a. valamint a 16 vonatkoz6 egydb jogszabrilyok. illetve a Kdpvisel5-
testiilet 6l lapitja meg.
(2) A polgrirmester a dologi kiadrisi eloininyzatok kdzdtt 500.000.- Ft-ig terjedden gyakorolhatja
az 6tcsoportosit6s jogrit, melyr6l a k<ivetkez6 testi.ileti iil6sen besz6mol.
(3) A polgrirmester a Kdpvisel6-testiilet el6tt a Kdpvisel6{esttilet {iltal 6truh6zott hat6skdrben
ell6tott feladatai16l. meghozott d<int6seirol a soron krlvetkezo testiileti tildsen besziimol-
(4) A polgrirmester minden h6nap elsS cstitdrtdkdn 14.00 - I 6.00 6rriig tart fogad66rrit a
vrilaszt6polgrirok 16szdre a Miivel6d6si Hriz dpiiletdben.

AZ ALPOLGAR.VIESTER

re. $

( 1) A K6pviselo-testtilet megbfzatiis:inak id6tartamdra a polg6rmester javaslatrira - I f<i

tiirsadalmi megbizat6st alpolgrirmestert v6laszt tagjai sorrib6l. Az alpolg6rmester segiti a

polgiirmestert feladatai elLitris6ban. valamint elliit egy6b 6nkormrinyzati feladatot.
(2) A polgdrmestert tart6s (l h6napot meghalad6) trivolldte esetdn az alpolg6rmester helyettesiti.
(3) A polgrirmester a rendeletben meghat6rozott feladatokon tfl konk6t feladatok ell6t6srival
bizhatja meg az alpolg6rmestert.
(4) Az alpolg6rmester minden hdt pdnteki napjrin 14.00 - 15.00 6niig tart fogad66r6t a

viilaszt6po I giirok 16sz6re.

VII. Fejezet

AJEGYZO,ALJEGYZ6

20.$

(l) A jegyzo az M6tv. 81. $-ban foglaltaknak megfelel6en ell6tja mindazon feladatokat.

amelyeket az Mow. ds mris jogszabrily hatriskdrdbe utal.
(2) A jegyz5t az aljegyzo helyettesiti. az aljegyzot - ideiglenes akadiilyoztat6sa eset6n - a Ktiztis
Hivatal 6ltala megbizott do lgoz6ja helyettesiti.

VIII. Fejezet

A K6Z6S OT.TXONUAXYZATI IIIVATAI

21.S



(l) A Kdpviselo-testtilet az onkorm6nyzat miik<idds6vel. valamint 6llamigazgatrisi iigyek dtintesre

val6 elSkdszit6s6vel 6s v6grehajtisiival kapcsolatos feladatok elkitris:ira Kdzds Hivatalt hoz l6tre.

(2) A Kdz6s Hivatal be1s6 szervezet6t. ldtszrimrit a KdpviselS{estijlet 6llapitja meg.

(3) A K<lzds Hivatal r6szdre megrillapitott ldtsziimmal 6s az illetmdnnyel az M6tv. el6irrisainak 6s

e rendeletben foglaltaknak figyelembev6teldvel a jegyz5 gazdrilkodik. A Ktizds Hivatal 6nrill6

kdltsdgvet6si szerv 6s jogi szemdly.
(4) A Krizds Hivatal egysdges hivatalkdnt miikddik. A Kozcis Hivatali megrillapod6st a 4. sz.

fiiggeldk tartalmazza.

IX. Fejezet

ONxonivrANvzATI RENDELETALKoTAS

22.$

( l) Rendelet alkot6srit kezdemdnyezheti:
- polg6rmester.
- alpolg6rmester,
- dnkorm6nyzatik6pvise16.
- Bizottsrig,
- helyi uirsadalmi szervezet vezetdje.
- jegyz6,
- lakoss6g. erre iriinyul6 ndpi kezdemdnyezdssel.

(2) Rendelet alkot6srira iriinyul6 kezdemdnyezdst a legyzo ritjrin a polgrirmesterhez ir6sban kell
benyrijtani. mely tanalmazza a rendeletalkotiis c6lj6t. sztiksdgessdgdnek indokait ds a szab6lyozris
fdbb elemeit. A polg6rmester a kezdemdnyez6st, majd a tervezetet legk6s<ibb 60 napon beliil a

Kdpviselo-testiilet el6 terjesai.
(3) A rendelet-tervezet elkdszitdse minden esetben a jegyzo feladata.

23

(l) A rendelet elfogadris:it krivetoen annak hiteles sz6vegdt ajegyz6 szerkeszti.
(2) A rendeletet a jegyz6 6s a polgiirmester irja alii.
(3) Kihirdetdsr6l 6s a krizzdt6tel16l a jegyzo gondoskodik. A rendelet kihirdetdsdnek id6pontja a
kdzszemldre tdtel - a rendelet eg1" p6ldrinyrinak a Krizds Hivatal hirdet6ribhjrin tdrtdno
kifiiggeszt6s6nek napja.
(4) A K6pviselo-testtilet esetenkdnt a kihirdet6s egy6b form6it is meghatiirozhatja.
(5) Az Onkormrinyzat hat6lyos rendeleteirol nyilv{intart6st kell vezetni. A nyilv6ntart6s
tartalmazza a rendelet szimit, titrgyit- meghozatal6nak 6s kihirdet6sdnek id6pontjrit.

X. Fejezet

OxxonlrAryzATr HATARo zATHozAT AL

24.S

(1) A K6pvisel<i-testiilet mfikoddse sor6n normativ, hat6s6gi 6s egydb hat6rozatokat hoz.
(2) A normativ haterozatokat a rendeletek kihirdetdsdre vonatkoz6 szab6lyok szerint kell
krizz6tenni.
(3) A normativ 6s hat6s6gi haterozatok killtin-kiikin. napt6ri 6v elejdtol kezd<id6en. fblyamatos
sorsz6mmal l:itand6k el. A hatiirozat ta rtalmazza a dont's v6grehajt6srinak hatiridej6t 6s felelos6t.

$



('1) A Kdpv iselo-testtilet egy6b hatdrozatait szimozis ndlktil. jeg.vz6krinyvi rdgzitdssel kell
nyilvilntartani. A KdpviselS-testtilet sziimozds ndlkilli hatrirozatot hoz a napirend elfogadris6r6l.
iigyrendi k6rddsekben. n6v szerinti szavazds elrendel6se kdrddsdben. k6pvisel5i kdrdesre.
interpell6ci6ra adott v6lasz elfogadrisa tirgyriban.

XI. Fejezet

ZAR0 RENDELKEZESEK

2s.s

( l) A Rendelet melldkletei ds fiiggeldkei:
- l. sz. melldklet: A polg6rmesteri 6s kdpvisel6i vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos

eljrirris16l
. l. sz. melldklet l. sz. liiggeleke: Bokor Kcizseg Onkormdnyzata Uglrendi Bizottsdga

NYILV A\TARTASI JECYZEK VACYONINYILATKOZAT- [L,TEL I

KOTELEZETTSEG TELJESiTESER6L
> 1 . sz. melldklet 2. sz. fiiggeleke: NYILVANTARTAS A KEPVISELOI

VAGYONNYILATKOZATOKBA TORTENO BETEKINTESROL
- 2. sz. melldklet: fskii szcir ege
- 3. sz. mell6klet: A Kdpvisel6-testiilet polg6rmesterre 6truh6zott dnkorminvzati hatdskrirei
- 1. sz. mell6klet: Az Onkorminyzat tagi ds alapit6i drdekelts6ge
- 5. sz. melleklet: A Bokor Kcizsdg Onkormdnyzata a la pte \ dkenysdgenek kormrinizati

funkc i6k szerinti besorol6sa

. I. sz. fiiggel6K: A KOZSEG TERULETERdL, NEPESSEGI ADATAIROL

. 2. SZ.ftiggcl6K: A KEPVISELO-TESTULETI TAGOKFELSOROLASA
- 3. sz. ftiggeldk: AZ UGYRENDI BIZOTTSAG TAGJAI
- 4. sz.. fiiggel6k:. A N,IATRASZOLOSI K0z0s ONronuANvzATI HIVATAL

MEGALLAPODASA
(2) Az SZMSZ a megalkotrisrir6l sz6l6 rendelet kihirdetdsdt kdveto napon 16p hatrilyba.
t3) Jelen rendelet haLrilybalepesevel egidejtileg Bokor Ktizs6g 0nkorm6nrzata ds Szervei
Szervezeti

is lvlLikoddsi SzabiiyzatAr6l sz6l6 m6dositott 412015. (11.26.) 6nkormiinyzati rendelete

hatrill rit
veszti.

(4) Az SZMSZ-t a Kcizris Hivatalban. lehet megtekinteni.
(5) A filggel6kek naprakdszen tartisrir6t ajegyzo gondoskodik.

Kelt: Bokor, 2021 . mircius ...

HegedLis P6l sk.
pol96rmester

Miirkus S6ndor sk
jegyz6



Bokor Kdzs6s Onkorminvzata Polgirmeste16nek
2/202t. III.1. tinkorm6n ti rendelete

Bokor Kiizs6g nkorminvzata 6s Szen ei
Szervezeti 6s Mfiktid6si Szabflyzati16l

BEVEZETO

Bokor Kozsdg Onkorminyzata Polg6rmestere az 6let- 6s vagyonbiztonsigot vesz6lyezlet6 tdmeges
megbetegeddst okoz6 SARS-CoV-2 koronavirus-vi169lrirvriny kovetkezm6nyeinek elherftiisa, a
magyar iillampolgfrok eg6szs6g6nek 6s 6let6nek meg6v6sa 6rdekdben MagyarorszSg Korm6nya 6ltal a
veszdlyhelyzet kihirdet6sdr6l 6s a vesz6lyhelyzeti intdzked6sek hat6lybal6p6s6r6l sz6l6 2112021 .(1.29.)
Korm. rendelet 1. $-riban kihirdetett vesz6lyhelyzetre tekintetettel, a katasztr6favddelemr6l 6s a hozz6
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositrisrir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. torv6ny 46. g (4) bekezd6sdben
meghatr.rozott jogkdrben eljSrva, Bokor Kozseg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilet6nek feladat- ds
hat5skor6t gyakorolva, az Alapt0rv6ny 32. cikk (2) bekezd6sdben meghat6Lrozott eredeti jogalkot6i
hatilskordben, az Alaptdrv1ry 32. cikk (l ) bekezdds d) pontj6ban meghat5rozott feladatk<ir6ben eljiirva
jelen rendeletben h atirozza meg az Onkormdnyzat es szervei Szervezeti ds Miikdddsi SzabAlyzatAt.

I. Fejezet

ArurAros RENDE LKEZIsEK

l.$

(1) A Kdpviselo-testiilet 6s szervei szim6ra Mag_varorsz6g helyi onkorm5nyzatai6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXIX. torv6ny (a tov6bbiakban: Mdtv.) rendelkez6seit, valamint az egy6b jogszabrilyokban
megdllapitott hatriskriri, szervezeti 6s mrik<jddsi szabelyokat az OnkormAnyzat miikdd6si teriilet6n e

rendeletben eloirtakkal egyi.itt kell alkalmazni.
(2) Az Onkormrinyzat hivatalos megnevezrise: Bokor Krizsdg 0nkormSnyzata
(tovibb iakban Onkormrinyzat).
(3) Az Onkorm6nyzat sz6khelye: 3066 Bokor, Szabads6g tt 14.
(4) Az Onkormrinyzat mfikod6si teriilete: Bokor kozigazgat6si teriilete.
(5) A Kepv ise lo-testti let hivatala: Mdtraszolosi Kozds Onkormdn] zati Hivatal (a tovdbbiakban: Kdzds
Hivatal).
(6) A telepiil6s fobb adatait, n6pess6gszrim6t az L sz. fiiggel6k tartalmazza.
(7) A Kdpviselo-testtilet tagjainak szinta 4 fo kdpviselo ds I f6 polg6rmester. A kdpviselo-testiileti
felsoroliisiit a 2. sz. fiiggel6k tartalmzza. A kdpviseloi eskti szdvegdt a 2. sz. melldklet tartalmazza.
(8) Az onkorm6nyzat jelk6peit 6s azok hasm6latinak rendj6t ktil6n rendelet Sllapitja meg.
(9) A helyi n|pszavazis, eljrirrlLsrit, egyes felt6teleit ktil6n rendelet Sllapitja meg.
(10) Az 0nkormiinyzati helyi kittintet6sek 6s elismer6 cimek alapitisinak 6s adominyoz:is6nak
szabAlyait kiildn rendelet r<lgziti.
(ll) Az Onkorm inyzat vagyonSt a jegyzo egys6ges nyilv5ntartrisba veszi. A vagyonnal val6
gazdSlkod5st a K6pvisel6-testtilet kiilon rendeletben szabely ozza.
(12) Az onkormrinyzat tagi 6s alapit6i drdekeltsdgdt a 4. sz. mell6klet tartalmazza.

II. Fejezet

AZ ONKORMANYZAT FELADATA f,S HATASKORE

(l) Bokor K6zs6g Onkormiinyzata 6nrll6an, szabadon. demokratikus m6don, sz6leskijrti

nyilvinossigot teremwe int6zi a telepiilds koziigyeit. gondoskodik a kdzszolg6ltat5sokr6l. a helyi
k<izhatalom gyakorliisiir6l.

2.S



(2) Az Onkormanyzat jogi szemdly. Az <inkormdnyzati feladat- ds hatAskorok a Kdpvisel6-testiiletet
illetik meg. A K6pviselo-testiiletet a polgiirmester k€pviseli.
(3) A Kdpviselo-testi.ilet polg6rmesterre 6truh6zott hatiiskdreit a Szervezeti 6s Mrikriddsi Szabitlyzat (a

toviibbiakban: SZMSZ) 3. sz. mell6klete tartalmazza. Az ittn:,hdzott hat6skOr tovibb nem ruhrizhato.
(,1) Az Onkorm5nyzat mrikddds6vel kapcsolatos feladatokat a Kdpviselo-testiilet 6s szervei: a
polgdrmester, K<izris Hivatal. jegyzo. aljegyzo. iigyrendi bizottsrig 6s tiirsuliisai.
(5) Az Onkorminyzat belso ellenorzdsdt megbiziis alapjrin kida el. A belso ellenorzest a Belso
ellen6rz6si szabdlyzatban foglaltak szerint kell megszervezni ds elvdgezni.
(6) A belso ellenorz6s feladatkdre magiban foglalja az intdzmdnyben foly6

- szakmai tev6kenys6ggel dsszefiiggo 6s

- gazdrilkodriLsi tevdkenys6ggel kapcsolatos ellenorz6si feladatokat.
(7) A szakmai ellenorzdsek 6ves ellen6rzdsi terv alapj6n tort6nnek, az ellen6rzdsi terv az intdzm6nyi
munkaterv melldklete.

Az Onkorminyzat 6ltal vellalt feladatok:
l. telepiil6sfejleszt6s, telepiil6srendez6s
2. az dpftett 6s term6szeti komyezet v6delme
3. vizrendez6s
4. a csapaddkviz elvezet6s
5. kdzrem(kodds a telepiil6stisztasrig biaositrisriban
6. gondoskod6s a helyi nizv6delemrol
7. szerepvillal6s, hozzijini{s a kdzbiaons:ig helyi feladatainak megoldiisrihoz
8. kcizremfi kod6s a foglalkoaat6s megold:is6ban
9. k0zdss6gi tdr biztosit6sa
L 0. kdzmLivelodds, miiv6szeti tev6kenys6g, sport tiimogatrisa
I L az egdszs6ges 6letm6d kdzdss6gi felt6teleinek elSsegitdse
12. az idegenforgalom ds turizrnus fejlesadse
13. a k6zs6get drinto iigyekben a kdzs6g hiteles tiijdkoaatrisa

IIL Fejezet

A KEPVISELO-TESTULET MUKODESE

4.S

( 1 ) A Kdpviselo-testiilet sziiksdg szerint. de legalSbb 6vi 6 alkalommal rendes iil6sr tart.
(2) A Kdpvisel6-testiilet a lakossig rdszere 6vente egy alkalommal kdzmeghallgatfut tart. A
ktizmeghallgatis idopondit 6s napirendjdt. helydnek megjeldlds6vel egytitt az til6s elott legalabb l5
nappal nyilvdnossdgra kel I hozni.

s.s

A Kdpviselo-testiilet kidolgozza dves munkatervdt, amely tartalmazza a feladat meghat6roz6sokat,
beszi.mol6kat, ellenorzdseket. A munkatervben a testiileti iil6sek vrirhat5 idopondrit is fel kell tiintetni.
A munkaterv tervezetdt a polgdrmester irdnyiteseval ajegyzo rillitja cissze ds a polgiirmester teieszri a
K6pviselo-testtilet eld minden dv februSr 15-ig.

3.$

A Kdpviselo-testiiletet az Onlcorm6nvzathoz ds szerveihez drkezett kriz6rdekii bejelent6sekr<il.
javaslatokr6l, panaszokr6l 6vi egv alkalommal a jegyzo t6j6kozada. Amennyiben a konir6t iigyben a
Kdpviselo-testiiletnek van hatdskdre a dontesre, tgy an a krivetkezo til6sre beterjeszti.

6.S
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7.$

( I ) A Kdpviselo-testtilet iil6s6t a polg6rmester, tivoll6t6ben 
^z 

alpolg6rmester. mindkenojiik egvidejti
akadiill"oztatisa eseten a korelncik hivja rissze 6s vezeti.
(2) Az onkorm6nyzati munka t6rsadalmi kontrollj6nak megval6sitisa c€ljrlLb6l a polgriLrmester az iildsek
idejdrol, helydrol. a nvilvdnosan tiirg-valand6 napirendekr6l az iil6st megel6z6en. a meghfv6
kiftggesAdsdvel a lakossigot 6rtesiti az dnkormenyzat hirdet6tribkijin
(3) A meghivr5nak tartalmaznia kell:

a.) az iil6s helyet. idopontjdt.
b.) a napirendi pontokat 6s az el6terjesa6 nev6t.
c.) az irSsos el6terjesa6st, t6j6kozat6t teljes szoveggel 6s melldkletekkel,
d.) a tan6cskoziisi jog kiildn felttintet6sdt.

(4) A tan6cskoz6si joggal meghivott, az ot drint6 napirend ir6sos el6terjeszt6sdt. tAjdkoztat6t kapja
klzhez.
(5) A testtileti til6sre sz6l6 meghiv6t a polgrlrmester irja al5.
(6) A meghiv6t 6s az eloterjeszt6seket elektronikus riton tgy kell kikiildeni, hogy azt a kdpviselok 3
naptAri nappal az iil6s el6tt megkapjik.
(7) Halasaast nem niro esetben a polgirmester a K6pvisel<i-testiilet til6s6t r6vid fton is risszehivhada.
Ebben az esetben b6rmilyen 6rtesit6si m6d igdnybe veheto.
(8) Meghivottkent tanricskozrisi jog illeti meg az tilds meghat6rozon napirendjdhez kapcsol6d6an:

a.) a haziorvost, v6d6not.
b.) a lelkip6saort,
c.) a kdrzeti megbizoftat,
d.) az orszitggyllds i k6pviselot.
e.) a bokori szdkhelyri, bejegyzett tiirsadalmi szervezetek vezet6it,
f.) a megyei korm6nyhivatal k6pviseldj6t.

(9) Haterozatkdptelens6g esetdn a polg6rmester 8 napon beltil, rdvid irton [rjabb ii[6st hiv <issze.

A K6pvisel6-testiilet tanicskozisi rendje

8.S

(l) A kdpviselo-testtileti iil6sdt a polg5rmester. akad6lvoztatasa eseten az alpolg6rmester, mindkettdj0k
egyidejfi akadrilyoztatfsa eset6n a korelnok vezeti. Az i.il€st vezeto feladata a tani.cskozds rendj6nek
zavartalan biaositisa.
(2) A polg6rmester. vag)- brirmely k6pviselo javaslatiira a K6pviselo-testiilet megszabhada a

hozz6sz6Lisok idotartamiit. A k6rddsben a Kdpviselo{estiilet vita n6lkiil d6nt.
(3) A napirendek levezet6se 6s ismertetdse, esetleg kiegdszitdse ut6n a polg6rmester kdrd6sek
intdz6s6re hivja fel a k6pvisel6ket. A feltett kdrd6sekre, azok elhangz6sa sorrendj6ben a kdrdezett
rtivid. linyegre tdr6 v6laszt ad. A v6laszok megad6sa k<irdben a trirgyt6l eltdrni nem szabad.
(4) A kdrd6sek megv6laszolSsa ut6n a polgSrmester az el6terjeszt6st vitira bocs6tja. A vitiiba
brirmelir k6pviselo bekapcsol6dhat, amennyiben ezen szAnddkit el6zetesen jelzi a polgiirmesternek. A
polg6rmester hatdrozza rneg a hozzrisz6lisok sorrendjdt.
(5) A hozzisz6lttsok kdzben m6s k6pviselo, vagy jelenldvo hozzisz6lisitnak csak rendkiviil indokolt
esetben van helye. A hozz6sz6liisra a polgiirmester ad engeddl),t.
(6) Az adott napirendhez nem tartoz6, vagy napirendhez egyeltalen nem tartoz6 ds interpellici6s
bejelent6snek sem minosiil6 hozzitsz6lisra, kdrddsre a polgermester adhat enged6llt, maximum 3

percre, az til6s vdgdn.
(7) A testilleti til6sen a jegyz6 a ha,tbrozathozatal elott b6rmikor felsz6lalhat. A jeg-v-26 t6rvdnyess6gi
6szrev6teleit bdrm ikor megneheti.
(8) A trirg.'-alt napirendet 6rint6 iigyrendi kdrddsben a k6pviselo b6rmikor sz6t kdrhet. Az tg-vrendi
javaslatok felett a K6pviselo-testtilet vita n6lkiil ddnt.
(9) A K6pviselotestiilet nyilvinos iil6sdn a meghivottak a polg6rmester enged6ly6vel kaphatnak sz6t.

-)



A meghivottak rdsz6re - amennliben a kepviselok eltal t'eltetl k6rd6sre. l'ag-,-, eloterjesztds kapcsan

kivrinnak hozztsz6lni a hozziisz6lis jogit biztositani kell. A polgiirmester a hozzitsz6lis idotafiamet

meghat6rozhatja.
A meghivottak eloterjesa6shez kapcsol6do hozzitszolisa szemezetenk6nt esv fore korkitozodik.

( l0) A Kdpviselo-testtilet esetenk6nt sz6tribbs6ggel - vita n6lkiil - hatirozhat a miiktid6si rend kdrebe

tarroz6 bArminemf kerd6sben, e jogrinak gyakorldsa sor6n feltilvizsgiilhada a polg6rmester dOnt6s6t.

( 1 I ) A polgrirmester a rend fenntartisa drdek6ben figyelmeztetdsben r6szesitheti azt a k6pviselot. aki

az SZMSZ-ben foglaltakat nem tartja be.

(12) A polgrlrmester rendreutasithatja aa a kdpvisel6-testiileti tagot. aki a testiileti iil6s rendj6t zavar6

magatart6st tanIsit.
(13) A polg6rmester a meghivott szem6lyek koziil figyelmeztetheti azt, aki a szimira biztosftott

idotartamon ttl sem fejezi 6e hozzisz6litsitt illetve a hozziisz6l6sban a napirend t6rgy6t6l eltdr,

amennyiben utobbira kiil<in engeddll't nem kapott.
( l4) A polgrirmester rendreutasithatja azt a meghivott, vagy 6rdeklodri szem6llt, akit
figyelmeztet€sben r6szesitett, tov6bbri aki kdpviselo-testtileti til6shez mdltatlan magatart6st tantisitott.

Rendreutasitds esetdn az arra okot ad6 magatartis jelleg6tol. suly6t6l ds kdriilmdnydtol fiiggoen -
javaslatot tehet a K6pviselotestiiletnek az iildsr6l valo kiziiriisdra. A Testiilet a kdrdisben vita n6lkiil,
sz6tribbs6ggel hat6roz.
(15) Ismdtelt rendreutasit,s ut6n a K6pvisel6-testtilet donthet anol. hogy a rendbont6 meghatfuozott

ideig a k6pviselo-testiileti iil6seket nem l6togathatja.
(16) A K6pviselo{estiilet dont6se alapjSn a polg6nnester tart6s rendzavar6s vagy a vita folyamatos

rendj6t ellehetetlenito esem6ny kdvetkezt6ben elnapolhatja az iilest.
(17) A polg6rmesternek a rendfenntart6s drdekdben tett intdzkeddsei ellen felsz6lalni. azokat
visszautasitani- vitriba szrillni nem lehet.
( I 8) A polgrirmester, vagy brirmelyik k6pviselo javaslatot tehet a vita lezirdsira. A K6pvisel6-testiilet
a kerdesben vita n6lkiil, sz6tobbs6ggel hatiiroz.
(19) Zaft iil6s keret6ben t6rg.valand6 napirendet a Kdpviselo-testiilet iil6sen nyilviinosan trirgyalt
napirendek ut6n, utols6kdnt kell trirgyalni.

.A. tanicskozis menete

e.$

( I ) A polgirmester megellapitja a Kdpviselo-testtilet hatirozatkdpessdgdt. majd el6terjeszti a napirend
tervezetdt. indokolja. ha ez a meghivoban foglaltakt6l elter.
(2) UIds6nek napirendj6rol a Kdpviselo-testiilet d6nt.
(3) A napirendi pontok megtrirgyalSsa elott kdpviseloi interpell6ci6ra. bejelentdsre. k6rddsre csak
stirg6s. halaszthatatlan iig)ben keriilhet sor. Ery6b kriztigyekben ezt a kdpviselo a napirendek ut6n
teheti meg.
(,1) Az interpellSci6, kdrdds. bejelent6s idotartama eg"v-egy kdpviselo eset6ben 6sszesen az 5 percet
nem haladhatja rreg. Tovribbi k6t tdmriban a k6pviselo interpelLilhat. bejelent6st tehet, kdrddst int6zhet
a jelen l6vokh<iz, melyhez 3-3 perc 6ll rendelkezdsere.
(5) Az interpell6ci6kra. kerddsekre. bejelentdsekre szoban. vagy l5 napon beliil irSsban kell drdemi
vifaszt adni. A vSlasz elfogadds6r6l eliSsziir az interpellil6 nyilatkozik, majd ha azt nem fogadja el. a

Kdpvisel6-testiilet annak elfogad6slr6l ddnt, egyszeni sz6tdbbsdggel.
(6) Amennyiben a megk6rdezett ir6sbeli v6laszt ad, az interpellSl6 a kdvetkez6 testi.ileti iil6sen
nyilatkozik a v6lasz elfogaddsdr6l. Amennyiben a v6laszt nem tbgadja el, lgy a K6pviselo-testiilet
egyszerii szritobbs6ggel hatiroz az elfogadris kdrd6sdben.
(7) Ugyanabban a k6rd6sben, a tov6bbiakban interpelLici6nak. bejelent6snek, k6rd6s felvet6snek helye
nincs. kiv6ve, ha irj t6n.v meriil fel.
(8) Az ir6sbeli el6terjesadst az eload6 a vita elott sz6ban kiegdszitheti.
(9) Testtileti tagok, tan6cskozSsi joggal meghivottak a napirendekkel kapcsolatban k6rdeseket
intizhetnek. melyekre a vita el6tt valaszolni kell.
(10) A polgrirmester a vitiban elhangzottakat osszefoglalja. ds az eloterjesadsben szereplo- valamint a
vita sorin elhangzott halirozati javaslatokal egyenk6nt bocs6tja szavazdsra tgy. hogy el<ibb a vita
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soren elhangzotl modosito 6s kieg6szito. majd az el6terjeszt6sben szerepelo hatd.rozati j avaslatok t'elen
kell donteni.
(1 l) Testiileti hat6rozattal eldontott ligyet irj tdny6ltrisi elem felmeriilese esetdn ujra kell tirevalni.
amennyiben az iigy m6g nem dviilt el. Az fijra tdrgyal6sra legk6sobb az irj tdny6llisi elem
bejelentds6tol szamitott miisodik testiileti iildsen keriil sor.
( I 2) A testiileti iil6s idotartama a t6rgl ilagos munka 6s az drdemi ddnt€sek drdekdben. esetenkdnt a 6

6rris t6rgyalasi idotartamot nem haladhatja meg. Amennyiben ez ido alatt a testiileti iilds nem ziirul le a

K6pviselo-testtilet dont a kovetkezo iil6s idopond616l.

Kiildnds szab:ilvoz{s a ktizmeghallgat{sra

10.s

(l) A kozmeghallgatison a teleptil6si k6pviselokon 6s a meghfvottakon tul kiz6r6lag kriz6rdekii
t6m6ban a jelenl6v6 drdekl6d6k is sz6t kapnak a polgiirmestertol.
(2) A kciz6rdeki.i hozzlszolis (panasz, kdrd6s, javaslat, kritika stb.) idStartama szem6lyenk6nt

- elso alkalommal max. 5 perc

- m6sodik alkalommal max. 3 perc.
(3) Valamennyi hozzAsz6l6 tovdbbi 2 perc idotartamban reagSlhat az adott v6laszra.
(4) A meghivot a krizmeghallgat5s tervezett idSpontj6t l5 nappal megeloz6en ki kell tiiggeszteni az

onkorm5nyzat hirdetot6bl6jAn, valamint hivatalos honlapjSn. A meghiv6ban f'el kell rijntetni a

hozz6sz6l5sok menetdt- valamint az id6korl6toz6sokat.
(5) A kcizmeghallgatest a Miiveloddsi Hazban kell megtartani.

A dtint6shozatal m6dja

1r.s

(l) A Kdpviselo-testtilet dcintdseit a (2) bekezd6sben foglaltak kiv6tel6vel, egy-szeni sz6tclbbs6ggel
hozza.
(2) Min6sitett tobbsdg szt.iksdges az Mdtv. 50. $-ban meghatrirozott esetekben, tovibb6

a.) az MOtv. 42. $ szerinti esetekben.
b.) polgirmester elleni f'egyelmi eljiir6s meginditrisa, fegyelmi biintetds kiszabisa iigydben.
c.) hitelfelv6telhez. kdtvdnykibocsitAshoz 5 milli6 Ft 6rt6khat6r feletr.

(3) Minositett t6bbs6ghez legal6bb hrirom egybehangzo szavazat sziiksdges.
(4) Ha a szavaz:ls sorin szavazategyenl6s6g rill elo, azt tgv kell tekinteni, hogy Kdpvisel6-testiilet nem
t6mogatJa ajavaslatot. azonban ha bdrmelyik k6pviselo k6ri a szavaz5st meg kell ismdtelni.

12.S

(l) A Kdpvisel6testtilet a titkos szavaz6s elrendel6sdt. valamint a (2) bekezddsben foglaltakat
kiv6ve ... ddnt6seit nvilt szavazd.ssal- kdzfelemel6ssel hozza. A nvilt szavazis eredmdnv6t L iil6st
vezero 6llapitja meg-
(2) Vrilasarisi. vezetoi megbiziisi, felmentdsi iigyekben a K6pviselo-testiiler titkos szavaz6ssal dcjnt,
melyet az Ugyrendi Bizottsdg bonyolft le.
(3) A titkos szaYazast brirmelyik kdpvisel6 inditvdnyozhatja- enol a K6pviselo-testtilet vira ndlkijl
ddnt. A szavazits idotartam6ra a polgdrmester sziinetet rendel el. A titkos szavazis sor6n a
szavaz6lapot borit6kban helyezik el a kdpvisel6k, majd a szavaz6lapot tartalmazo boritdkot az azok
gyiijtds6re szolg:il6 umriba dobjrik. A szavazds eredmdnvdrol az urna bontrisat 6s a szavazatok
dsszesit6s6t kovet6en - az Ugyrendi Bizottsag elndke tij6koztatja a polg6rmestert. aki ismerteti a
d<intdst.
(4) A K6pvise16-testiilet niv szerinti szavazist is elrendelhet- erre birmel.vik k6pvisel6 javaslatot tehet.
(5).Ndvszerinti szavaz6skor a jegyz6 ABC sorrendben f'elolvassa a K6pv:iselo-iesttilet iag.lainak nev6t.
akik ezt kovetoen szavaznak.
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13.s

( 1 ) A jegyz6kony"r tartalmazza:
a.) a k6pvisel6+estiileti i.iles helyet. idejdt,
b.) megjelent testiileti tagok nev6t. tivolmaradt testiileti tagok nevdt. tanicskoz6si joggal

jelenlevok nev6l. az iil6srol eltrivozott k6pviselok nevdt. eltivoz6sdnak ds visszadrkezds6nek
idejdt.

c.) ajavasolt ds elfogadott napirendi pontokat.
d.) el6terjeszt6k ds a felsz6lal6k nev6t, rdvid hozzisz6lisit, szavazis szimszeni, illetve

ndvszerinti eredm6ny6t.
e.) interpell6ci6kat, bejelentdseket. kerddseket, v6laszokat.
t'.) rendeletek sz6 szerinti szovegdt - kiilon melldkletben-
g.) szemdlyi iig-v 6ri ntettj6nek nyi latkozat5t.
h.) a Kdpvisel6-testtilet vita ndlkiil dont a sz6szerinti jegyzokrinyvezdsrol, amennyiben a

kdpviselo k6ri, hogy az eltala elmondottak. valamint a 16 adott vilaszok sz6 6s betri szerint
szerepeljenek a jegyzokonlvben.

i.) jegyzokdnyvet akiLir6k aliirrisrit (polgirmester, jegyz6).
(2-) A zirt til6srol kiilon jegyzok<inyvet kell k6sziteni 6s azt elkiilonitetten kell kezelni.
(3) Ajeg,vz6kdnyv elk6szitdsdnek megkrinnyit6sdre a nyilv6nos tildsrol hangfelvdtel kdsziilhet.
(,1) A jegyzo gondoskodik a jegyzokonyv els6 p6ld6ny6nak. az eloterjeszt6seknek, az til6s jelenl6ti
iv6nek, meghiv6janak, valamint az iilds16l k6sziilt hangfelvetel megorzds6r6l.
Gondoskodik tov6bbri ajegyzokcinyvek 6s azok mellekleteinek 6venkdnt tdrt6n6 bek6ttet6s6r6l.
(5) A jegyzokdn).vi hat6rozatot tartalmu6 kivonatot 5 munlanapon beliil meg kell kiildeni az

drintetteknek.
(6) A Kdpvisel6-testtilet rendeleteinek 6s hat6rozatainak nyilviintart6siir6l ajegyzo gondoskodik.
(7) Az Onkorm6nyzat hirdet6t6bLijrin ds hivatalos honlapjdn kozzd kell tenni a K6pviselo-testiilet
lbnrosabb dont6seit. A vrilasa6polghrok a Kriztis Hivatalban megtekinthetik a Kdpviselo-testiilet
eloterjesadseit, d<int6seit, jegyzokonyveit.
(8) A koz6rdekii adat megismerdsdre irrinyulo k6rdst dnkormiinyzati ilgy eset6n a polg6rmester,

allamigazgatisi iigy eset6n a je9)'26 teljesiti.
(9) 26rr iil6s taftasa eset6n is biaositani kell a kiil<in torvdny szerinti krlzdrdekii adat 6s kdz6rdekbol
nyilv6nos adat megismer6s6nek lehetosdg6t. Az eljrlrrisra az inform6ci6s <inrendelkez6si jogr6l es az

informdcidszabadsrigrol szol6 2011. 6vi CXll. tdveny 26-2'7. $-rlban foglaltak az ir6nyad6k.
(10) Amennyiben az 6rintett beleegyez6sdtol fiigg a zSrt iil€s tartiisa- rigy ajegvzo az iil6s el6tt ir6sban

nyilatkoaatja az drintettet. hogy beleegyezik-e a nvilv6nos tergyal6sba.
(11) A znrt iil6s elrendel6s6rol az Motv.46. $ (2) bekezdds a) ds b) pontja szerint meghat6rozott

esetekben szavazni nem kell. A testtleti iildst levezeto szemdlynek kell a napirend kdzlisdvel
egyidejiileg hivatkozni a zert iildsre vonatkoz6 t6rvdnyi eloirrisra.

(12) A Kdpviselo-testtilet haterozattal d0nt a z6rt 0l6s elrendel6serol az Mtitv. 46. $ (2) bekezdds c)

ponda szerint meghatirozott esetekben.

(13) A z6rt i:l6sen az Mdrv. -+6. $ (3) bekezddsben meghatirozofl szem6lvek vehetnek r6sz.

fV. Fejezet

A Tf, LEPT'LESI KEPVISf, LO

1+.$

(l) A K6pvisel6-testiilet a telepi.ildsi k6pvisel6k r€szdre havi tiszteletdijat 6llapit meg ktil<in rendelet

szerint.
(2) A telepiilesi kdpviselo keztlemdnyezheti, hogy a K6pv isel6-testiilet vizsg6lja feltil a

polgri,rmestemek dtruh6zott 6nkormanyzati hat5skdrben hozott dtint6s6t'

ily'a teleputesi kdpvisel6 a ddnt6st ig6ny-16 iig-vekben a Kdpvisel6-testiilet Kdzds Hivatal6t6l a

ijpuiselOi munl<rihoz sziiksdges t6jdkoztatiist a polgdrmester. vag-v a jegyzo tudt6val kdrheti, elore

.gi"r.,"n idopontban. A taj6koaat6st iiltaliiban sz6ban. k6r6sre irasban kell megadni. A kdpvisel6
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ttij6koaatrisrihoz - kdrdsere - az onkorm6nyzati tigyben kelerkezett iratokba a betekintds lehetosdgdt
biaositani kell.
(4) A kciz6rdekii bejelentds. javaslat, panasz tigy6ben drdekkido kdpviselo r6szdre az fiqvben
keletkezett iratokba a betekint6s lehetosdg6t biztositani kell. Amennyiben jogszabrily ene lehetosdget
biztosit. az iratok6l miisolat k6rhet5. Kiv6telt k6pemek az itllamigazgatisi egyedi hat6srlLgi iigyben
keletkezett iratok.

ls.$

(l) A k6pvisel6k kdtelesek tevdken"ven r6szt venni a testtileti iil6sek drint6s-elSk6szito munkrijriban,
testiileti felkdr6s alapj6n eseti bizottsrigi iildsek el6k6szitds6ben, meghat6rozott cdlvizs96latokban.
(2) A megvrilasadsrit6l, majd minden 6v janu6r l-j6tol sz6miton 30 napon beliil a jogszabdlynak
megfelel6 tartalommal vagvonnvilatkozatot koteles tenni, melyhez csatolja a vele k<izos hdztartdsban
d.l6 h(tzas- vagy 6lettiirsiinak, valamint gvermek6nek vagyonnyilatkozat6t;
(3) Eskiiteteldt k<ivetden h6rom h6napon beliil koteles rdszt venni a korm6nyhivatal altal szervezett
k6pzdsen.
(4) A k6pviselo kdteles olyan magatart6st tanirsitani. amely m6lt6v6 teszi Bokor Kbzs6g kdz6leti
tevdken-vs6g6re.
(5) A k6pviselo a vita megkezd6se el6tt sz6ban vagy irrsban k6teles a polgermestemek jelemi
elfogultsrig6t az iigyben.
(6) Kdteles a kdztartoz6smentes ad6z6i adatbrizisba val6 f'elvdteldnek megtdrtdntdrol. valamint az
adatb6zisba val6 felv6tel16l sz6l6 dokumentumokat a jegyzonek leadni.

V. Fejezet

A KEPVISI Lo-TESTULET BIZOTTSAGA, .I0GALLASA, FELA)ATAI

16.$

(l) A Kdpviselo-testtilet az dnkorm6nyzati munka segitds6re egy 3 fos 6lland6 bizotts6got hoz l6tre
Ugvrendi Bizottsig (a tov6bbiakban: Bizottsrig) elnevezdssel. A Bizottsrig tagjainak nev6t a 4. sz.
liiggeldk tartalm azza.
(2) A Bizotts6g mrikdd6sdhez sziiks6ges feltdteleket a k*j€gyz6 biztositja.
(i) A Bizonsdgot az elnok hirja rissze. Ossze kell hirni a Bizotts:igol a polg.drmester indirv6nrdra. a

Kdpviselo-testiilet hat;lrozatara, vagy 2 tag indiNen),6ra. A Bizottsig sziikseg szerint tartja iil6seit.
(4) A Bizottsag iildsdre meg kell hfvni a polgirmestert. A Kdpviselo-testiilet tagjait rdszv6teli
lehet6s6giik drdek6ben az iildsr6l trij6koztatni kell.
(5) A Bizotts6g iil6s6roljegyzokonyvet kell kdsziteni, melyet az eln6k ds az 6ltala 1-elk6n bizotts6gi tag
hitelesit. Jegyz6kony.vbe kell foglalni a Bizottsrig Kepvisel6-testiilethez kapcsol6d6 ddnt6s-
el6kdszit6si. vderehajtrisi feladatkorben. valamint onkorm6nyzati hat6srigi jogkcirben hozott
hat6rozatait. A hatarozalhozalalra a Kepvisel6-testtiletre vonatkoz6 szab6lyok az iriinyad6ak.

17.$

A Bizottsrig
a.) megvizsgilja a kdpviselo-testiileti tagok dsszefdrheletlens6gi tigyeit, amennyiben aa a tagok

6nk6ntes bejelentdssel nem jelzik,
b.) ligyelemmel kisdri az SZMSZ rendelkez6seinek betart6s6t az Onkormdnyzat szerveindl.
c.) t6j6koaat6st k6r ajegyzotol a koz6rdekri bejelentdsek, panaszok. javaslatok intdzesdrol"
d.) az Onkormrinvzat szerveinek belso szervezeti fel6pi16s6re j avas latot tehet-
e.) javasolhatja a polg:irmestemek a Kdpvisel6-testiilet osszehivrisit.
t'.) hatelyos dnkormrinyzati rendelet m6dositisira- szabhly,talan 6lewiszonrok cinkorm6nyzati

szab{,lyoz{sira (rendelet-alkot6sra) javaslatot tehet, valamint tervezetet dolgozhat ki 6s

terjeszthet a K6pviselo-testtilet eld,
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g.) a Bizottsrg v6gzi a polg6rmester 6s az onkorm6nyzati kdpviselok vag.vonn-vilatkozat6nak

vizsgiilatiit. azokat nyilviintartja 6s ellenorzi. A vagyonnyilatko zatokat 26rt borit6kban a Ktjzos

Hivatal szem6lyi anyagokat tartalmaz6 pincdlszekren-vdben helyezi el a jegyzo. A
polgrirmesteri 6s k6pviseloi vag,"-onnyilatkozatokkal kapcsolatos eljiirSs rendj6t az 1. sz.

melliklet tartalmazza,
h.) kezdemdnyez6s6re meghallgatja a lobbistrit,
i.) titkos szavazAs esetdn kozremiikodik a szavazis lebonyolitiisiban, megsz6molja a

szavazatokat ds ismerteti a szavaz6s eredm6ny6t.

VI. Fejezet

A POLGAR-I{I STER

18.!i

(l) A polg6rmester tisas6g6t tirsadalmi megbfzatrisban Litja el. A polg6rmester feladatait 6s hat6skdr6t
az Mdw. 67. $-a, valamint a ri vonatkoz6 egydb jogszab6lyok, illene a Kepviselo-testtilet allapitja
meg.
(2) A polgdrmester a dologi kiadiisi el6irinyzatok k0zdtt 500.000.- Ft-ig terjed6en g,vakorolhatja az

6tcsopo rtosit6s .iogiit, melyrol a kovetkez6 testiileti iil6sen beszdmol,
(3) A polg5rmester a K6pvisel6testiilet elott a Kdpviselo-testiilet iiltal Struh6zott hatiskOrben ellitott
feladatai16l, meghozott ddntdseirol a soron kovetkezri testiileti tildsen beszimol.
(:l) A polg6rmester minden h6nap elso csi.itortdk6n 14.00 - 16.00 6rAig tart fogad66rrit a
vrilasa6polgirok rdszdre a Mliveloddsi Hriz dpiiletdben.

AZ ALPOLGAR.\{ESTER

1e. s

(1) A K6pvisel6-lestiilet megblzatesinak id<itartam6ra a polgirmester javaslatera - 1 lo trirsadalmi
megbizatrisri alpolg6rmestert v6laszt tagiai sorib6l. Az alpolgiirmester segiti a polgiirmestert feladatai
elLitdsiiban, valamint ellSt egy6b rinkorm6nyzati feladatot.
(2) A polg6rmestert tart5s (1 h6napot meghalad6) t6volldte eseten az alpolgermester helyettesiti.
(3) A polg6rmester a rendeletben meghat6rozott feladatokon tirl konkr6t feiadatok ellit6s6val bizhatja
meg az alpolgarmestert.
(4) Az alpolgirmester minden h6t pdnteki napjrin 14.00 - 15.00 6r6ig tart fogad66r6t a
v6laszt6polg6rok reszdre.

VII. Fejezet

A JEGYZO, ALJEGYZo

20.$

(1) A jegyz6 az Mdtv. 81. $-ban tbglaltaknak megt'eleloen ellStja mindazon feladatokat. amelveket az
M<iw. es m:is jogszabily hatiiskdr6be utal.
(2) A jeg-vzot az aljeg'126 helvettesiti. az aljegyz6t ideiglenes akadilvoaat6sa esetdn - a Kozos
Hivatal 6ltala megbizott dolgoz6ja helyettesiti.

VIII. Fejezet

.4. KOZOS 6xronmrNyzATl HIVATAL

21.S
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(1) A Kdpviselo-testiilet az Onkormiinl.-zat mrjkciddser.el. valaminr dllamigazgatasi iigyek d6nresre
val6 elokdszit6s6vel 6s vdgrehajt6s6val kapcsolatos f'eladatok elldtesara Kozris Hivatalt hoz l6tre.
(2) A K<izcis Hivatal belsci szervezet6r, ldtszimiit a Kdpviselo-testiilet rillapitja meg.
(3) A K6zds Ilivatal rdszdre megillapitott ldtszimmal 6s az illetm6nnl,el az Motv. elciir6sainak ds e
rendeletben tbglaltaknak ligl,eJembevdtel6vel a jegyzo gazdrilkodik. A K626s Hivaral dn6l16
kolts6gvetdsi szerv 6s jogi szem6ly.
(4) A Kciztis Hivatal egys6ges hivatalkdnt miikodik. A Kriz6s Hivatali megriltapodiist a 4. sz. fiiggel6k
lartalmazza.

fX. Fejezet

OxroRlrAxyzATI RENDELETALKoTAs

22.S

(l ) Rendelet alkotds6t kezdemdnvezheti:
- polg6rmester,
- alpolgtrmester.
- onkormdnr zati kepv iselo.
- Bizotts6g,
- hel"vi tdrsadalmi szeryezet vezetrije,
- jegyzo.
- lakoss6g, erre irrinyu16 ndpi kezdem6nyez6ssel.

(2) Rendelet alkotes6ra ir6nyul6 kezdem6nyezdst a jegvz6 rid6n a polg6rmesterhez irrisban kell
benyirjtani, mely tartalmazza a rendeletalkotSs cdljdt. sziiksdgess6gdnek indokait 6s a szab6lyoziis fobb
elemeit. A polgarmester a kezdemdnyezdst, majd a tervezetet legkesobb 60 napon beltil a Kdpvisel6-
testiilet eld terjesai.
(3) A rendelet-tervezet eik6szit6se minden esetben ajegyzo feladata.

23.S

(1) A rendelet elfogadrisiit kovet6en annak hiteles szoveg6t ajegyzo szerkeszti.
(2) A rendeletet ajeg_v-'zo ds a polgiirmester frja ali.
(3) Kihirdet6srol 6s a kozzdt6telrol a jeuyzo gondoskodik. A rendelet kihirdetdsdnek idopontja a
kozszemldre tdtel - a rendelet egy peldrinviinak a Kdzds Hivatal hirdetot:ibldjen ldrteno
kift ggesztes6nek - napja.
(4) A K6pr isel6-testiilet esetenkdnt a kihirdetes egy6b formdit is meghatiirozhatja.
(5) Az Onkormrinyzat hatAl]os rendeleteirol nyilv6ntartiist kell vezetni. A nvilvintanis tartalmazza a

rendelet szim6t, t6rgy6t. meghozataLinak 6s kihirdet6sdnek id6pontj6t.

X. Fejezet

ONKORMANYZATI HATAROZATI{OZATAL

21. $

(1) A Kepvisel6-testiilet mrikodese soren normativ. hat6srigi 6s egv6b hatirozatokat hoz.
(2) A normativ hatArozatokat a rendeletek kihirdetesdre vonatkoz6 szab6lyok szerint kell kdzzetennt.
(3) A normativ 6s hat6sigi hatirozatok kiil6n-kiil6n. naptiiri 6v elej6tol kezdodoen. folvamatos
sorszimmal l6tand6k el. A hat6rozat tartalrnazza a ddntds vdgrehajtesenak hatr{,ridej6t 6s f-elelos6t.
(,1) A K6pviselo-testtilet eg1'db hatiirozatair sziimozds ndlkiil, jegvzokdnrvi rcigzit6ssel kell
nvilvrintartani. A K6pviselotestiilet sz6mozris n6lkiili hatrirozatot hoz a napirend elfbgadrisiir6l.
iigyrendi k6rd6sekben, ndv szerinti szavaz6s elrendeldse kdrddsdben, k6pviseloi kdrddsre-
interpell6ci6ra adott v5lasz eltbgadrisa tSrg-v5ban.
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XI. Fejezet

ZARo RENDELKEZISEK
2s. $

(1) A Rendelet melldkletei 6s fiiggeldkei:
- 7- sz- melldklet: A polgdrmesteri ds kdpviseloi vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljdriisr6l

) l. sz. melleklet l. sz. fiiggeldke: Bokor Ktizsdg Onkormdnyzata Ugyrendi BizottsAga
NYILVANTARTASI JEGYZEK VAGYONNYILATKOZAT-TETELI KOTELEZETTSEG
TELJESiTE]SEROL

. l. s7. melldklet 2. sz. fiiggeleke:. \YILVANTARTAS A KtPVISEL6I
VAGYONNYILATKOZATOKBA TORTENO BETEKI}iTESROL

- 2. sz. melldklet: Eskii sziivege
- i. sz. melldklet: A Kdpviselo-testiilet polgdrmeslene etruhdzott dnkorm6nyzati haliiskorei
- 4. sz. melldkiet: Az Onkormrinyzat tagi ds alapitoi drdekeltsdge
- 5. sz. melldklet: A Bokor Kdzsdg Onkormdnyzata alaptevdkenvs6gdnek kormiinyzati funkci6k

szerinti besoroliisa

- 1. sz. fiiggeldk: A KOZSEG TERULETEROL, NEPESSEGI ADATAIROL
- 2. sz. tuggeldk: A KEPVISELO-TESTULETI TAGOK FELSOROLASA
- 3. sz. fiiggelek: AZ UGYRENDI BlzoTTSAc TAGJAI
- 4. sz. fiiggeldk: A MATRASZoLost KozOS ONfOrutANyzart HIVATAL

MEGALLAPODASA
(2) Az SZMSZ a megalkotdsSr6l sz6l6 rendelet kihirdetes6t koveto napon ldp hat6lyba.
(3) Jelen rendelet hatrilybal6p6sdvet egyidejtileg Bokor Kozsdg Onkorm6nvzata 6s Szervei Szervezed

€s Mrikod6si Szab|lyzatir6l sz6l6 m6dositott 4i201 5. (1I.26.) dnkormAnvzati rendelete hatiily6t
veszti.

(4) Az SZMSZ-I a Kciztjs Hivatalban. lehet megtekinteni.
(5) A fiiggel6kek naprak6szen tarteser6l ajegyzo gondoskodik.

Kelt: Bokor. 2021 . miircius I
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1. sz melliklet

A polgirmesteri 6s k6pvisel6i vagyonnvilatkozatokkal kapcsolatos eljiris16l

Az Mtitv. 39. $ (3) bekezddse alapjrin a kdpvisel6i vagyonnvilatkozatokat az Ugyrendi Bizottsig tartja
nvilv6n 6s ellenorzi.

I.
A vagyonnyilatkozat benyfjtisrnak szab{lyai

1. A vagyonnyilatkozatokat a tdrv6nyben meghaterozott form5ban. k6t egyez6 p6ldinyban. g6ppel
vagy tollal. olvashat6an kell kitdlteni.

2. A vagyonnyilatkozatot a nyilatkozattevo al6irrisSval 6s a kit<iltds helydnek, idej6nek
meglel6l6s6vel kitja el. A korlitozottan cselekvokdpes 6s cselekv6kdptelen szem6ly nevdben a
tdrvdnyes k6pviselo Ir al6, ezen minos6g6nek feltiintetdsdvel.

3. A vagyonnyilatkozat mindk6t pdld5ny6t, borit6kban elhelyezve, ndvvel ell5tva - a
vagvonnyilatkozat benytjt6sdr6l sz6l6 6rtesitdsben megjeldlt helyen 6s id6pontban - a bizottsdg
elncik6nek kell benyrljtani. A hozz6tartoz6i vagyonnyilatkozatot tartalmaz6 borit6kot le kell zimi.

4. A bizottsrig elnrike az Stvett boritdkokra rinezeti az 6ltala megiillapitott nyilvintartSsi sz6mot. A
vagyonnyilatkozat egyik pdldrinya a bizottsignil marad, a m6sik p6ldrinyr az 6tv6telr6l sz6l6
igazokissal egytitt a nyilatkozattev6 visszakapj a.

5. A bizottseg eln6ke esetdben az atyiteli elj6rist a bizotts6g eln<ikhelyettese vdgzi el.
6. A 4. pontban szerepl6 nyilvSntart6si sz6mot az al6bbiak szerint kell k6pezni:

A k6pviselo azonosft6 sz6mot kap, melvben az egyjegyii sz6mokat el6nullizva kell szerepeltetni.
Ehhez kapcsol6dik a kiegdszit6 k6dsz6m, mely a kovetkez6: a vagyonnyilatkozat-t6telre kotelezett
saj6t szemdly6re vonatkoz6 k6dszim: 01 a vagyonnyilatkozat-t6telre kdtelezettel krizris
hiztart{sban €16 hhzas-, illetve 6lettrrs szem6lydre vonatkoz6 k6dszrim: l1 a vagyonnyilatkozat-
tdtelre kotelezettel kdzds heztart6sban 6lo elso gyermek szem6lydre vonatkoz6 k6dsz6m: 2l a
vagvonnvilatkozat-t6telre kotelezettel k6z6s hdaartrlsban 6ltj m6sodik gyermek szemdlvdre
vonatkoz6 k6dsziim: 22 a vagyonnyilatkozat-tdtelre kdtelezettel krizds hilztartiisban 6lo harmadik
gyermek szem6lydre vonatkoz6 k6dsziim: 23 a vagyonnyilatkozat-t6telre k6telezettel kozds
hdztart6sban 6lo negyedik gyermek szem6ly6re vonatkoz6 k6dszrim 24 a vagyonnyilatkozat-t6telre
kotelezettel kdzos hiiztart6sban 616 6t6dik gyermek szemdly6re vonatkoz6 k6dszim 25

Ha dtndl t6bb gl ermekre vonatkoz6an kell vagvonnyilatkozatot benyirjtani. akkor a k6dszrim
misodik szrimjegye I -gyel ndvekszik.

II.

A vagyonnyilatkozat nyilvintartisa

1. A bizottsSg az elndk t6jdkoztatiisa alapjin a vagyonnyilatkozat benyirjtesiinak hat6ridejdt koveto
elso iil6s6n az 1 . szimi mell6klet 1 . sz6mri fliggeldkdben szereplo nyilv6ntartiisi jegyz6ken rogziti
a benyrijtott vagyonnyilatkozatokra vonatkoz6 adatokat.

2. A vag-"-onnyilatkozat-t6teli kotelezetts6g hatriridore tiirtdno benytjtiis6nak elmulasztSsa eset6n a

mulasa,s tdnydrol a bizotts6g haladektalanul- iriisban 6rtesiti a Mitrasz6losi Krizos

6nkormSnyzati Hivatalt,6s soron kdvetkez6 iil6sdn tij6koaatja a k6pviselo{esttiletet.
3. A polgSrmester eset6n az Motv. 72. S (4). szakasz t kell alkalmazni azzal az eltdr6ssel, hogy a

vagyonnyilatkozat-tdteli kotelezetts6g elmulaszt6sdnak tdnyerol a bizottsrig a kdpvisel6testiiletet a
soron kdr etLezo tilesdn trijdkoaatja.

4. A polgiirmester ds a k6pvisel5 (tovibbiakban egyiitt: k6pviselo) vagyonnyilatkozata nyilvinos.
b6rki sziimiira hozz6f6rheto. A k€pviselo hozzittanoz6jinak nyilatkozata nem nyilv6nos. abba csak

a bizottsig tagjai tekinthetnek be ellenorz6s c6lj6b6l.
5. A k6pvisel6i 6s hozzbtartoz6 vagyonnyilatkozatokat a bizottsrig m6s iratait6l elki.iltinitetten kell

trirolni. A bizotts6g - a jegvzo ttjin - gondoskodik a vagyonnyilatkozatok megfelel6 tirol6ser6l.
ds biaositja a k6pvisel6i vag.vonnyilatkozatok nyilvrinossrigrit.



6. A k6pvisel5i vagl onnvilarkozatokba - a 7. pontban foglaltak szerint - brirki betekinthet. arr6l

feljegyzdst k6szithet (tovribbiakban egyiitt:.betekintds).

7. A betekintds jogSt a Miitraszolosi Kdzris Onkorm6nyzati Hivatalban. hivatali idoben ds el6zetes,

inisbeli jelz6i alapjrin (mely rartalmzza a kivant betekintds idopontjat. az 6rintett k6pviseloi

vagyonnyilatkozat megjeltil6sdt. a betekint6 drtesitdsi cim6t es - hozziijrirulSsa esetdn - a betekint6

nevdtl lehet gyakorolni. Egy bizonsrigi tag ds egy. ajegyzo riltal, ezzel megbizott kdztisztvisel6 -
ahol a bizottsiigi tag nem lehet az 6rintett kdpvise16 - az igdnylonek a k6rt k6pviseloi

vagyonnyilatkozatot 6tadja. A bizotts6g tagja 6s a koztisztviselo a betekintds sorrin v6gig jelen

vannak. sztiks6g eset6n segits6get nyujtanak a betekint<inek joga gyakorlisrihoz. A bizotts6g

hatirozza meg, hogy tagjai k<iztil kik kissrik el a vagyonnf ilatkozattal kapcsolatos, e pontban

meghat6rozott feladatokat.
8. A betekint6sr6l a - jelen mell6klet 2. szttmi fiiggeldke szerinti nyilv6ntartrisr kell vezetni,

melyben a betekinrds m6djit, helydt, idejdt, - iozzAjirul6s eset6n a betekint6 nev6t fel kell

ttintetni. A betekint6srol a bizoftsagot, a nyilv6ntartas bemutatiis6val rendszeresen tajdkozatni
kell.

9. Ha a vagyonnyilatkozat-t6teli kdaelezetts6g ak6r a k6pviselo, akir a hozzatartoz6 vonatkoz5s6ban

brirmely okb6l megsztinik az erintett erre vonatkoz6 ir6sbeli bejelentds6nek k6zhezv6teldtol,

illepe a bizotts6gnak a megsziinds tdnydrol val6 hivatalos tudom6sszerzds6t6l sz6mitott 30 napon

beliil a bizottsiig a k6pviselo (hozzitartozo) adatait tdrli a nyilvintartrisb6i, ezzel egyid6ben a

vagyonnyi latkozatokat megsemmisiti.
A megsemmisitdsrol jeg-lzok<inyvet kell felvenni.

III.

A vagyonnyilatkozat ellen6rz6se

l. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenorz6si elj6rds c6lja a vag-,--onnyilatkozatban foglaltak
val 6sdgtartalm6nak el len6rz6se.

2. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenorzdsi eljrirrist b5rki kezdem6nyezheti a bizotts6gnril.
3. Az eljriras lefoll-tatSs6nak a vagyonnf iiatkozat konkdt tartalmera vonatkoz6 ir6sbeli

t6n-v6llit6s esetdn van helye. Ennek hi6ny5ban a bizotts6g eln6ke a kezdemdnvez6t - l5 napos

hat6rid6 kinizdsevel hirinyp6tlisra hivja lel. Ha a kezdemenyezo a fblhivrlsnak a hatdridoben
nem tesz eleget, akkor a bizottsiig drdemi vizsgiilat ndlkiil - elutasitja a kezdemdnyez6st.

4. A bizottsig elndke a vagyonnyiiatkozattal kapcsolatos eljiiriis kezdemdnyez6se eset6n t-elhivja
az drintett polgermestert- k6pviselot. hogv ot napon beltil n-vilatkozzon a kezdem6nyezdssel
kapcsolatban, illetve - amennl iben aa alaposnak tal6lja irj vag-v"onnyilatkozat kitdltds6vel
javitsa ki a kezdemdnyezdsben kilogrisolt adatokat. Ha a kdpviselo a kifog6solt adatokat
kijavitja. a bizottsiig nem rendeli el a vagyonnyilatkozattal kapcsoiatos elj6r6s meginditrisrit.
mely- tdn-v-,r6l trij6koztatja a kezdemdnyezot. a kdpviselot.

5. Ha a kdpviselo a t'elhivisnak nem tesz eleget. illene a kezdemdny-ezdsben foglaltakat vitatja,
akkor a bizottsiig elrendeli az eljinis meginditrisrit. Az eljdr6s soriin a bizotts6g tagjai
betekinthetnek a kdpviselo hozzt$art6jinak vagyonnyilatkozatriba. Az eljrinis lezirul6s6t
kcjvetoen az lrinter. hozziiartoz6i nyilatkozatot ism6t zArt boritdkba kell helyezni.

6. Az eljir6s sordn a bizottsig lelhfviisiira a kdpviselo koteles saj6t. illew-e hozz6tartoz6ja
vagyonnyilatkozateban feltiintetettekre vonatkoz6 azonosit6 adatokat halad6ktalanul irisban
bejelenteni. Az azonosit6 adatokba csak a bizottsig tagjai tekinthetnek be, 6s azokat az elj6rris
leziirul6s6t kdveto 30. napon meg kell semmisiteni. A megsemmisit6srol jegyzokdnyvet kell
felvenni.

7. A bizotts6g mdrlegeldsi jogkoreben jogosult d<inteni az azonosit6 adatok kdrdrol. de csak a
vagvonnyilatkozat megt6tel6re szolg6l6 nyomtaw6nyon szereplo adatkrjrrel kapcsolatosan
k6rhet adatokat.

8. Az eljrirris eredmenl"drol a bizonsig a krizgyril6st. annak soron kdvetkezo iilds6n t6j6koaatja.
9. Az ellenorz6s megism6tl6sdnek ug"v-anazon vagyonnyilatkozat esetdben csak akkor van helye.

ha az erre ir6nyu16 kezdemdnyez6s rij tdnyrillitfst (adatot) tartalmaz. Az ellenorz6sre ir6nyul6.
de [j tdnyillit6s nilkiili ismdtelt kezdem6nyezdst a bizotts5g 6rdemi vizsg6lat nelkiil elutasitja.



Bokor. Kiizs6g Onkorminvzata
Ugyrendi Bizottsiga

NI'ILVANTARTASI Jf, GYZf, K
VAGYONNI'ILATKOZAT-TETELI KOTELEZETTSf, G

TELJfSiTESIROL

Az l. sz. mell6klet
l. sz. fiiggel6ke

Ugyrendi Bizons6g eln<ike

ev ho. nap

Sorszim Nyilviintartiisi szrim K6pviselo.
hozzStartoz6 neve

Vagyonnyilatkozat
benyrlit6srinak ideie

Kelt:
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Az 1, sz. mell6klet
2. sz. fiiggel6ke

NYILVANTARTAS
A KEPVISEL6I VAGYONI'IYILATKOZATOKBA TORTENO

BETEKINTESROL

A betekint6
szem6ly
neve/aliirisa
\hozzijirul6sa
eseten)

A k6pvisel6 neve,
akinek
vagvonnvilatkozatfba
betekintettek

Betekint6s
helye, idejc

Betekint6s
m6dja

A jelenlev6
bizottsfgi tag 6s

kiiztisznise16
neve/al{irisa



2. sz. melldklet

Eskii sztivege

.-En. (eskiitevii ,eve.i becs0letemre ds lelkiismeretem re tbgadom- hogv Magyarorsz6ghoz es

annak Alaptrirv'dny 6hez hii leszek: jogszabdlyait megtartom 6s mrisokkal is megtanatom: (a tisztseg
megnevezisel tiszts6gembol ered5 feladataimat a (megte lag, telepiilis vagy keriiletl fejlodds6nek
elomozdit6sa 6rdek6ben lelkiismeretesen teljesitem. tiszts6gemet a magyar nemzet javiira
gyakorlom.

(A: e s kiitet 6 n e ggv(iz iidis e s: erint)
lsten engem irgy segdljen !''



3. sz. melldklet

A K6pviselti-testiilet polgirmesterre itruhizott tinkorm{nyzati hatiskdrei

l. A szociilis igazgat6sr6l ds szoci:llis ell{t6sokr6l sz6l6 1993.6vi III. tijn'6nvb6l ad6d6
itruhizott tinkormf nvzati hatiskttrei:

- Ddnt a k6ztemetds elrendel6s6rol 6s kolts6gnek visel6s6rol
- Ddnt az onkorminyzati seg6ly ir6nti k6relmek elbir6lis5r6l



4. sz. melliklet

Az Onkorm6nvzat tagia

! a CSERFA Cserh6ti Falvak Szdvets6se a Vid€k6rt Kdzhasznf Egyesi.iletnek

i a lvlatraszolosi Krizos Onkorm6nyzati Hivatalnak
) a Cserhdt Natrirpark Krizhasznir Alapiwiinynak
> a Cserhzitszentiviini Ktjrzeti Egdszseg0gyi Szol96latnak
) a Cserhiitalja Viddkfejleszisi Egyesilletnek

Az Onkorminvzat alanit6ia
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5. sz. mell6klet

A Bokor Ktizs6g Onkormdnvzata alapter.6ken-vs6g6nek korminvzati funkcirik szerinti
hesorolisa:

Onkormiinyzatok 6s rinkorm6nyzati hivatalok jogaikot6 6s riltal6nos igazgatiisi
tev6kenysdge
Kdztemet6-fenntartis 6s -miikddtet6s
Az dnkormdnyzati vagyonnal val6 gazdrilkod6ssal kapcsolatos feladatok
Polgi4ri honv6delem Sgazati feladatai. a IakossAg felkdszit6se
Krizteriilet rendj6nek fenntart6sa
ROvid idotartamir k<izfoglalkoaat6s
Start-munka program - T6li kcizfoglalkoaat6s
Hosszabb id6tartamI kdzfoglalkoztatSs
Kozfoglalkoaatrisi m intaprogram
Ut. aut6p6lya dpitese
Hid. alagft 6pitdse
Egydb sz6raz{titdi szem6lysz6llit6s
Kdzutak. hidak, alagutak lizemeltet6se, fenntartesa
Ar- 6s belvizv6delemmel cisszefiigg5 tev6kenysegek
Nem vesz6lyes (teleptil6si) hulladdk vegyes (rimlesztett) begyiijt6se, sz6llit6sa. 6trak6sa
Lak6dpiilet 6pit6se
Telepiil6sfejlesd6si projektek 6s tiimogatSsuk
Kdzviligitas
Zo ldteri.ilet-kezel6s
Viros-, kdzsdggazd6lkod6si egy6b szolgiltatisok
Hiziorvosi alapelkit6s
Hiziorvosi iigyeleti ell6t6s
Fogorvosi iigyeleti elletes
Fertozo megbeteged6sek megelozdse. jrirvrinyiigyi ell6tris
Versenysport- 6s utinp6tliis-nevel6si tev6kenyseg 6s t6mogat6sa

Udtlloi sz6tlisheb,-szolgiiLltatiis 6s 6tkeztetds

Kdn),vtdri rillomriny gyarapitisa. nyilv6ntartrisa
K<inyvtriri szo lg6ltat6sok
Kcjzmiivelodds - kcizrlssdgi ds tirsadalmi r6szv6tel fej leszt6se

Ktizmiivel6d6s - hagyominyos k6zrissegi kultur6lis 6rt6kek gondoz:isa
Kdzmiivelod6s - egdsz 6letre kiterjed6 tanul6s, amat6r miivdszetek
K6zmrivelodds - kultur6lis alaprl gazdasSgfej lesaes
Egy6b szabadid6s szol96ltatiis
Intdzm6nyen kiviili gyermek6tkeztet6s
Szoci6lis 6tkeztet6s szoci6lis konyhiin
H6zi segitsdgnyitjtris
Falugondnoki. tan]-agondnoki szolg6ltatAs



l. sL fiiggelik

A KOZSEG TIRULETEROL. lIEPESSEGI ADATAIROL

a.) Kdzigazgatilsi teriilet:

b.) Lak6hellyel rendelkezok szdma

c.) Lak66piiletek szrima:

d.) Utc6k szSma:

e.) Altalenos iskolai tanul6k szrima

f.) Ovodilsok szrima:

675 ha

r56 16

7.1 db

2db

,1 fo

0



2. st" fiiggeldk

A KEPVISELO-TESTULETI TAGOK

Polgirmester: Hegediis Pil

Alpolgdrmester: Maczk6Lisz16

K6pvisel6: Bcrta Roland

K6pvisel6: Dr. Ill6s Mirta Szilvia

K6pvisel6: Kis{s I16n



3. sz. Jiiggclik

Az Ug-vrendi Bizotts{g tagiai

A Bizottsig eldrhet6sdge: Bokor. Szabads6g rit 14.

Elnok: Berta Roland

Tagok: Ill6s Mrirta Szilvia
K6sris Irdn



4. sz fiiggelik

A MATRASZ6L65I K6ZOS 6NXORIT,q,NYZATI HIVATAL MEGALLAPODASA

Megrillapod:is
Ktiziis 6nkorm:inyzati llivatal l6trehoz:isirril

(mridositrisokkal egr"s6ges szerkezetben)

Mritrasz6l6s Ktizs6g Onkorm{nyzatf nak K6pvisel6-testiilete (3068 Mritrasz616s. Kossuth
t6r 15.), Bokor Ktizs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testiilete (3066 Bokor, Szabads6g irt
14.) Cserhritszentivin Ktizs6g Onkorm{nyzatdnak K6pvisel6-testiilete (3066
Cserh6tszentiv6n, Kossuth tt L) tretsdtold Ktizs69 6nkorm:inyzatdnak K6pvise16-testiilete
(3067 Fels6told, Szdchenyi utca 8.) 6s Kutasri Ktizs6g Onkorminyzatinak K6pvisel6-
testiilete (3066 Kutas6, Toldi u. 4.) Gar:ib Ktizs69 Onkorm{nyzatdnak K6pviseI6-testiilete
(3067 Gar6b, Pet6fi tt 5.). a Magyarorszig helyi dnkormiinyzatair6t sz6l6 2011. dvi
CLXXXX tdrvdny 85.$.- ban fbglalt felhatalmazrissal 6lve. igazgatdsi feladataik elliitdsiira
Kdzds Onkormiinyzati Hivatalt alakitottak ds tartanak fenn 2013. janu6r 1. napjait6l (Garrib
Kdzs6g Onkorminyzallval20l3. mrircius l-tol) az al6bbi lbltdtelek szerint:

A Kcizds Onkormdnyzati Hivatal hivatalos megnevez6se: Miitrasz6l6si
Onkormrinyzati Flivatal. A Kciz<is Onkormdnyzati Hivatal szdkhelye:
M6traszol6s, Kossuth tdr 15.

Kozris
3068

2

)

,l

A szerzodo k6pvisel6- testiiletek kijelentik" hogy az igazgat6si munka elliitiisdhoz
sztiksdges szem6lyi ds tirgyi felt6teleket az drintett telepiil6seken biztositj:ik.

A Kdzris Onkormrinyzati Hivatal miik6d6si 6s fenntart6si kdlts6geit a kdpvisel6-
testiiletek hati\ozzAk meg. A szerzod6 l'elek kijelentik, hogy a Kdzcis Onkormilul zati
Hivatal fenntartris6nak a kdlts6geihez az 6rdekelt k6pvisel6- testiiletek a telepiil6sek
lakossSgszimdnak ar6ny6ban jrirulnak hozzri, amennyiben a krizponti kSltsdgvetds a

f'eladatfinansziroz6s keretdben nem vagy nem teljes mdrtdkben finanszirozza azt.
A kdlts6gvet6st 6rint<! kdrddsekben a K6pviselo- testiiletek lakoss6gar6nyos ddnt6se az

ininyad6.
A szerz<id6 felek megiillapodnak, hogy 2013. janurir l{ol 2013. februrir 28-ig az

elszimol6s alapjrinak a k<jvetkezo lakoss6gsz6m ar6nyokat tekintik: Mt,ltraszllos 14.216
- Bokor 6,4 o% - Cserh6tszentivriLn 7,0 % - Felsotold 7,2 o/o - Kulas6 5,2 oh. A szerzodo
felek meg6llapodnak, hogy 2013. m6rcius 1-t51: Mritrasz<il os 72 oh - Bokor 6 7o -
Cserh6tszentiv6n 7 % - Fets6told 7 % - Kutas6 5 %o - Garirb 3 o/o. A v|l,as7,itst k<iveto

6vben a lakossrigsz6m ariinyokat aktualiz6ljrik ds az elszrimolis alapjrinak a minden 6v
j anu6r 1 -i lakossiigszim ariiLnyokat tekintik.

A K<jzds Onkormrinyzati Hivatalt illet6 rillami tiimogatds lehiv6srira 6s felhaszn6l6siira a
Miitrasz6l6si K6zds Onkorm5nyzati Hivatal jogosult.

A Mritraszolosi Kdzcis Onkormdnyzati Hivatal a 13. pontban meghatirozott 8 ld
l6tsz6mot az lllami finansziroziis keretein belill 100 %-ig letinanszirozottnak tekinti.
annak b6rjellegri r6szdt b6rez6sre, egydb r6szeit vagy maradv6nyait a Ktizcis

6nkorm6nyzati Hivatal dologi k<ilts6geire. illetve mrikdddsi k<ilts6geire forditja.

1.



6 A Koz<is Onkormiin-u-zati Hivatal szervezet6re, miikdddsdre vonatkoz6 szab6lyokat a
jegyz6 k6sziti el, az a meg6llapod6 felek k6pvisel6- testiileti hatarozatiiban j6vrihagvott

eg)et6fidsevel vdlik hatiilyossd. A K6z<is Onkormdnyzati Hivaral Ugyrendjer
M6trasz6los Kclzsdg Onkormenyzata Kdpvisel6- testtilete fbgadja el 6s hagyja j6vd
Bokor. Cserh6tszentivdn. Fels6totd, Gar6b ds Kutas6 Kcizsegek Onkormdnyzatrinak
K6pviselo- testiiletei el6zetes ir6sbeli v6lem6ny6nek kikdrdsdvel.

Szerzodo felek rigy ddntenek. hogv a 3. pontban meghat6rozott m6don megillapitott
kolts6g hozz6j6rulisaikat - amennyiben az tilami tiimogat6s dsszege nem fedezi - a

Kdzds Onkormiinyzati Hivatal sziimldjrira utaljrik 6t minden h6nap 3. napj6ig.

A Kdzds 0nkorm6nyzati Hivatal megszilntetds6r6l a szerzod6 felek telepiildsi
dnkorm6nyzatainak k6pvisel6- testiiletei - kdzigazgatrisi szerzod6s keretdben - az
6ltalAnos rinkormrinyzati vdlaszt6sok napj6t kciveto hatvan napon beliil rlllapodhatnak
meg.

Mris telepiildseknek a K<izos Onkormrinyzati Hivatalhoz csatlakoziisa csak a 8. pontban
meghatarozott esem6nykor ds az otl meghat6rozott hat6ridcin bel{il, a szerzodo felekkel
tdrt6nt kdzos megdllapod6s megkdt6sdvel lehets6ges.

A Krjz<is Onkorm6nyzati Hivatalt a Jegyzo vezeti. A jegyz6i kinevez6shez
(megbizrishoz) ds t'elment6s6hez M6traszcil6s, Bokor. Cserh6tszentiv6n. Fels6told,
Garrib 6s Kutas6 telepiil6sek polgiirmestereinek lakoss6gsz6m- ar6nyos. tdbbs6gi
d<intdse sziiks6ges.

I
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12. A Jegyzot az aljegyzl helyettesiti, aki ellitja ajegyzo riltal meghatiirozoft feladatokal
A M6trasz6losi K6zris Onkorm6nyzati Hlatal l6tsziima 8 fo.

13. A Jegyz6, aljegyz6 vagy megbizoftja eltritj a a saj6t 6s atruh6zotr hatdsk6r6be tartoz6
feladatokat ds r6sa vesz Bokor. Cserhdtszentiviin. Fels<itold. Garrib, Kutas6 6s
Mdtrasz6l6s Kcizs6g Onkormdnyzatainak kdpviselS- testtileti iil6sein 6s ott a sztiksdges
t:ijdkoaat6st megadj a.

14. A tv{6traszolosi Krizds Onkormanyzati Hivatal dolgoz6inak tekintet6ben a munk6ltat6i
jogokat a Jegyz6 gyakorolla azzal a megkdt6ssel. hogy a munk6ltat6i d6nt6seket
(szabads69, jutalom. bdrmegiillapiris, b6rlejlesads. kinevezds, felmentds, fegyelmi stb.)
M:itrasz6los Krizs69 Polg6rmesterdnek j6v6hagy6 egyetdrtds6vel kdteles meghozni.

15. A jegyz6 vagy megb(zottja k<iteles mindegyik k6pvisel6- testiilet iildsdn r6szr venni 6s
ott a sztiksdges tejdkoztadst megadni. A Jegyzo 6venre besz6mol a k6pvisel6-
testtileteknek a K6zris Onl<orm5nyzati Hivatal munkiijdr6l.

1 1. A Jegyz<i tekintet6ben a munkriltat6i jogokat M6trasz6los K6zs6g Polgiirmestere
gyakorolja.



16. r\ fbnti meg6llapodris 2020. december 1-in vdlik hatrilvossri.

M6trasz6los. 2020. november 30.

Nag_v" Adrim
Mdtraszo16s Kozsdg Polgiirmestere

Siraky Attila
Cserh6tszentiviln K<lzsdg Polgilrmestere

Kdri Erika
Kutas6 Kozseg Polg6rmestere

Kov6cs Zoltiin
Gar6b Kdzsdg Polg6rmestere

Nagyvdradi IstvriLn

Fels6told Kozsdg Polgrirmestere

Hegedtis Pril
Bokor K6zs6g Polg6rmestere

Z6raddk: Jelen megrillapod6st

Miitraszolos K6zs6g Onkormrinyzata Polgrirmestere 35/2020. (XI. 30.) szamu hat rozatAval
j6vahag-vta.

Bokor K<izs6g Onkorminyzata Polgrirmestere 812020. ,X1. 30.) szrimi hatitrozatilal
j6vrihagyta.

Cserhiitszentiv6n Krizsdg Onkormrinyzata Polg6rmestere l5/2020. (XI. 30.) szdmu
hat6rozateval j 6v6hagyta.

Fels6told Kdzsdg OnkormriLnyzata Polgdrmestere 8/2020. (XI. 30.) szrimri hatiirozatiival
j6vihagyta.

Gar6b Kdzs6g Onkormrinyzata Polgiirmestere 1012020. (XI. 30.) sz6mi hatitrozatdval
j6vdhagyta.

Kutas6 Kdzsdg Onkormrinyzata Polg6rmestere 6i2020. (XI. 30.) szdmt hatrfozatdval
j6v6hagyta.


