Kéty Község onkormá nyzata
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,NI.25.l számű rendelete

az I{2008.(II.04.) számű rendelettel módosított
Szew ezeti és Működési Szab áIy zatár őI
egységes szerkezetben

-

Kéty Község onkormán y zata önáll óan, szabadon,
demokratikus módon,
szélesköní nyilvánosságot teremtve int.ézia
teleptilés közügyeit, go,.'ao,kodik a
kozszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormán y
zatitípusú gyakorlásáról.

A Képviselőtestület

a fenti elvekkel és célkittízésekkelösszhang
ban az
!{<ormányzatobő| szóló 1990. évi LXV . t'. l8.ó)1 /bekezdésének
felhatalmazásával a következők s-erint
á|Iapítjameg

SzabáIyzatát ltovábbiakban:

sZTvISZl.
I.

(

Szerv ezetiés Működési

fejezet

Általános rendelkezések

1.S

Kéty Község Ónkormányzata aválasztőpolgárok
szabadsága és önko rmányzati
jogai érvényesítésére
a helyi közügyek
u,-"rendeletben meghat ározott
szervezeti rendben és szabáIyok szérint"i|átja
eI.
/
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/ Ké.ty Köz

g onkormán y zatánakme gne vezé s e :
59.v Község Qnkormán yzatának Kélviselőtestülete
Képviselőtestület/.
sé

/

a

tov ábbiakban

l2l Az onkormán y zat jogi személy.
Szervei:
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/
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polgármester
képviselőtestületbizottsága

Körjegyzőség.

A Képviselőtestület hiv atalának megnevezése : Körj egy
zőség Kéty / a

továb

bi

akb an: Hiv ata|/ .

:
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l A közszo|gáIati intézményekfe
tartalmazza.

1

s

oro ás át
1

az SZM9Z l . sz.

m

e 1l

ékl ete

l Kü|frIdi önkorm

ány zattal történő megállapodás megkötése a
képviselőtestület át nem ruhávhatő hatáskörébe tartozik.
/2

III.

fejezet

A Képviselőtestiilet szervezete. működése
3.$
/I

/

A KépviselőtestÍilet elnöke a polgármester.
A Képviselőtestület tagjainak a száma:8, a polgármesterrel együtt.
A Képviselőtestület tagjainak nevét az SZMSZ 2, sz. melléklet e tartalmazza.
4.$

l1l AKépviselőtestület

alapvetően az éves munkatervben határozzameg a

tár gy a|andó nap i rendeket.

12/ AKépviselőtestület üléseit a polgármester hívja össze.

l3l AKépviselőtesttilet

-

/4/

ülésétössze kell hívni:
munkaterv szerint
képviselők egynegyedének indítv ányétra
a képviselőtestület bizotts ága indítványára.

A munkaterv.tervezet elkészítésea polgármester feladata.

l5l Apolgármester
közszo|gáltatást

a tervezetkészítéséhezjavaslatot kér a képviselőktő|, a
végző szervektől és a körjegyzőtő|.

16l Amunkaterv tartalmazza atfugyévre vonatkoző ülések tervezett időpontjait,
napirendj eit, a napirendi pontok előadóit, az e|őterjesáések elkészítésének
határidejét.

.J

17l AKépviselőtestület a következő évi munkatervét az év utolsó ülésénfogadja
el.

l8l Az ülésre az e|őtefiesztések írásban készülnek és a tanácskozáson résávevők
számára megküldésre kerülnek. A polgármester kivételes esetben szóbeli
előterjesztésre is engedélyt adhat.

l9l Az írásbeli előterjesztés elkészítésénekés leadásának határideje:
ülést megelőző 10 nap.

a testületi

ll0l

A jegyző áItaIláttamozott és törvényességi szempontból megvizsgáIt
előterj esztés sokszorosítható.

/I|l Az

előterjesztés sokszorosítását a Hivatal végzi.

ll2l Az írásbeli előterjesáés

két részből ál1:
a/ Az első részben atárgyat kellpontosan meghatározni, ismertetnikel| az
előzményeket, te stül eti m e g á1 l ap ítás okat, a hozott határ ozatok
ere dm ény eit, a tárgykört r endező j o gszab áIyokat, az előterje s ztők
véleményét,s mind azokat a körülményeket, összefiiggéseket, tényeket,
amelyek lehetővé teszik az értékeléstés a döntést indokolják.
b/ A második rész az egyértelműen megfogalmazotthatározati javaslatot
tarta|mazza a v é gtehaj tás én felel ősök me gnevezé sével, a határidők,
r észhatáridők meg| el öl é s ével.
s.$

lll A munkatervtől
elrendelheti

-

eltérően a polgármester a tárgysorozatmegselölésével
meghívó kikiildésével_ azúIésösszehívását.

l2lYalamely ügy sürgős tárgyalását
e

a

polgármester, a képviselőtestület tagjainak

gyne gye de indítvá ny ozhatja,

Az indítvány e l fo g adásár óI

a képvi s előtestül et ül és én j e l enl evők

szótöbbséggel _ vita nélkül _ döntenek.

e

gyszerű

6.$

lll

Apolgármester a nem kiemelt fontosságú, de testületi döntést vagy
állásfoglalást igénylő témaköröket ,,Indítványok'' napirendi pont alattterjeszti a
képviselőtestület elé.

l2l Snlkség esetén a témakörökről

a meghívó ,,Indítványok'' napirendi pont alatt

ékoztatást lehet nyúj tani.

táj

l3l Aképviselőt< toLbsegének kéréséreaz,,Indltványok'' alatt megjelölt vagy
beterjesztett témakört önálló napirendi pontként a javaslatok között be kell
terjeszteni.
7.S

A Képviselőtestület ülésére meg kellhívni:
. a képviselőtestület tagait

- a napirendi pontok előadóit
. akiket a polgármester szükségesnek tart
. Kétyi Nyugdíj asok Erdekszövetségének Elnökét

- aTuzo\tó Egyesület Elnökét
. Kétyi Székely Hagyományórző Egyesület Elnökét
. Kétyi Sport Club Elnökét

Az

onszerv ező dő közö s sé gek képvi selőit tevékenys é gi körükb en tanácskozási
jog illeti meg a képviselőtestület ülésén.
8.$

A Képviselőtesttilet üléséreszőIő meghívót az ülés előtt

5 nappal

kell

a

ghívott a\<hoz elj uttatni .
A meghív ő tartalmazza az ülés helyét és időpontj át
- a javasolt napirendi pontokat, azok előadóit
-aze\őterjesztéseket,ahatátozati javaslatokat.

me

e.$

AKépviselőtestület ülése nyilvános. Az éúIampolgárokat az ülés
útj án
ö s szehívás áró l a h elyi önkormány zati hir detőtáblán hirdetmény
tájékoúatni kell.

lll

l2l Azülésen résztvevő állampolgároknak

az ülést vezető elnök esetenként 3-3

perces hozzászőlási lehetőséget binosíthat.

l

AKépviselőtestiilet:
al zártülést tart választás, kinevezés, felmentés , vezetői megbízás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés

13

-)
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor' ha az érintett a
nyi lváno s tár gy a|ásba nem e gy ezik b e e, tovább á önkormány zati hatő sági,
ö s sze ferhetetl en s é gi é s kittinteté s i ügy tár gy alás akor, val ami nt
V agyo nny i|atkozattal kap c s o l ato s e lj árás tárgyal á s akor.
1

bl zártülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az áItalaL<tírtpáIyázat
tárgya|ásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene lötv.I2.sl4l
bekezdés a.b. pont/.
10.$

l1l AKépviselőtestület alakuló ülésétaváIasúást követő
kell hívni. Az összehívásról a polgármester gondoskodik.

15 napon belül össze

l2l Az alakuló ülést a korelnök vezeti.
l3l Az alakuló ülésen aváIasúási bizottság elnöke tájékoztatja
v éiasztás

lebonyol ításáról

és

a

képviselőket a

annak eredményérő 1.

l4l A képviselők a megbízólevelek átvétele után ünnepéIyes esküt tesznek.
1

lll

1.S

A Képviselőtestület üléséta polgármester, távollétében aZ alpolgármester,

illetve az a|aku|ő ülést a korelnök vezeti. Ha a polgármester és az alpo|gármester
tisztsége egyidejűleg nincs betöltve, illetve tartósan akadáIyoztatva vannak, úgy
a képviselőtestületi ülést a korelnök hívja össze, egyúttal az ülést is vezeti.

l2l A Képviselőtestület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési
képviselőknek több mint a fele jelen van.
l3l Az ülésről végleg távoző képviselő köteles távozását bejelenteni a képviselő.
testtiletnek a határozatképesség folyamatos ellenőrzésének érdekében.
12.$

A polgármester feladatai azulés vezetése során:
- megnyitj a azúIést
- számszerű en me g áIlapítj a é s fi gye l emm
- előterj es zti a napirendi j avaslatot

e

l kí s éri a hatát o zatkép e s s é get

-6
- tájékoztatást ad alejárt hataridejű határozatok végrehajtásárőI, az
előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről
- biztosítj a a tanácskozás rendj ét
minden egyes előterjesztés felett kiilön vitát nyit
vezet| összefoglalja és lezátja avitát
először avitában elhangzott módosító és kiegészítőjavaslatokat,
majd ahatározati javaslatokat teszi fel szavazásra
a szavazás eredményénekmegállapítása után kihirdeti a
hatátozatot
gondoskodik az áIlami, szolgáIati titoknak minősülő és a
személyes adatok védelméhez v aIő j og épségénekmegóvása
szempontj ából lényeges információk védelméről.

-

13.$

Az ülés napirendjére bármelyik képviselő javasIatot tehet, azindíwányról

a

képviselőte stület vita nélküI határ oz,
14.$

l|l Az

egyes napirendi pontok megtárgya|ása során a képviselőtestület tagsai' a
tanácskozási joggal meghívottak az előadóhoz kérdéstintéáetnek.

l2l Akérdésekelhangzásaután

a napirendi pont előadója köteles

rövid vá|aszt

adni.

l3l A szavazás megkezdése előtt
kell elrendelni.

a

képviselők egynegyedének kéréséreszünetet

l4l Aszavazás megkezdése előtt

szót kell adni a jegyzőnek, amennyiben a
j avaslat törvényes ségéreészr ev ételt kíván tenni.

l5l

Atanércskozás rendjét megzavaró képvise|őt az ülést levezető elnök
fi gy e|merteti, i smételt e s etb en rendreutasítj a.

16l Atanácskozás rendjét megzavaró más személyt az elnök figyelmezteti,
rendreutasítja, ismételt esetben a terem elhagyására kötelezi.
1s.$

A Képviselőtestület döntéseit nyílt szavazássalhozza meg. A javaslat

elfogadáséútoz a jelenlevő települési képviselők több mint a felének igen
szavazata szükséses.

16.$
/1/

Minősített többség szükséges:
- a rendeletalkotás
- szervezeténekkialakítása és működésének meghatározása,
továbbá a törvény álta|hatáskörébe utalt választás, kinevezés'
megbízás
- a gazdasági program' a költségvetés megáIlapítása, döntés a
végrehajtásáról szőIő beszámoló elfogadásárőI, a helyi adó
megállapítása, a településrendezésiterv jőváhagyása, a
képv i s e őte stül et által me gh atát ozott értéI<határ fe l etti
hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú
aIapítvány és alapítványi forrás áwétele és átadása
önkorm ány zati társulás létrehozása, társuláshoz, ér dekképviseleti
szervhez való cs atl akozás
megállapodás külfrldi önkormányzattal va|ő együttműködésről'
nemzetközi önkorm ány zati szerv ezethez v aIő c s at akoz ás
itltézrnényalapítása, megszüntetése , aIapítő okiratának
módosítása esetén
1

-

-

1

helyi népszavazás kiírásakor
képviselői összeferhetetlenség esetén al<tzátrásrőI.
zártülés elrendelésekor
kereset benyújtása a polgármester illetve az alpolgármester ellen
tisáségüknek megszüntetése érdekébensorozatos törvénysértő
tevékenys é gük' mul asztásuk mi att, továbbá vagyonny i|atkozat
tételi köte l ezettségük szándéko s elmulas ztás a v agy a val ó s ágnak
nem megfelelő teljesítése esetén
hogy azorczággyiilés a települést a területével határos másik
megye területéhez csato|ja át.

l2l A minősített többségheZ amegvá|asúott települési képviselők több mint a
fel

ének szav azata sztikséges.

8

17.$

Név szerinti szavazás elrendeléséről a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű
szótöbbséggel dönt.
18.$

/I/ A Képviselőtestület üléséről rövidített jegyzőkönyvet kell készíteni,amely a
megjelent képviselők és meghívottak nevét, atárgya|tnapirendi pontokat, a
tanácskozás lényegét, a szavazás szám szerinti eredményét és a hozott
dönté s eke t tarta|mazza.

A v áIasztőpolgárok a képviselőtesttilet előterj esztésébeés ülésének
jegy zőkonyvébe betekinthetnek, melyet a jegyző bocsát rendelkezésükre.

l 2l

III.

fejezet
A képviselőtestület döntései
1e.s

A képviselőtestiilet rendelkezései

:

a/ önkorm ány zati rendelet

blhatőrozat.
20.$

onkormá ny zati rende et alkotás át kezdemén y ezheti :
a települési képviselők,

.
-

1

ajegyző.

21.$

lllAzönkormányzatirendeletalkotásazeszabáIyzatbanmeghatározott
esetekben kétfordulós.
Első fordulóban a szabáIyozási koncepció elfogadása, második fordulóban a
rendeletalkotás történik meg.

l2l A szabáIyozási koncepció elfogadásanak menete:
A polgármester a kezdeményezésta képviselőtestiilet soron következő ülésére
beterjesái. A képviselőteshilet állást foglal a rendelet tervezetének

-9
elkészítéséről,főbb elveiről, dönt hogy közmeghallgatást hirdet-e atárgyban,
szükség esetén szakértőt kér fel a közreműködésre.

lA

l bekezdés alapj án elkészítettrendelet-t erv ezetet tíz nappa| a
megtárgyalás előtt közszemlére teszik, majd a képviselőtestület megtárgyaIva az
esetleges módosító indítványokat, dönt a rendeletről.

l3

l2

22.5

Kötelező a kétfordulós rendelet elkészítés:
- átfogőterületrendezésnél
- az állampolgárok jelentős részénekjogait és kötelezettségeit
érintő rendeletek alkotásánál,
. azönkormányzat vagyonából egyes vagyontárgyak
forgalomképtel enné v agy korl átozottan forgalomképte l enné

nyilvánításához.
23.$

képviselőtestület a feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben _ ha a
törvény vagy jelen szabáIyzat rendeleti szabáIyozása nem ír elő - határozatot
hoz.

A

24.5

l A rendeletek és határ ozatok je|zése ktilön-külön
sorszámmal, év, hó, nap felttintetésével történik.

l

1

évente folyamato s

l2l Arendelet jelölése: ,,Kéty Község Képviselőtestlilete..l|9..ft.ó,naplKt.sz.
rendelete

Azárőjelben a kihirdetés napja szerepel.

l3l Ahatározatjelölése: ,,Kéty Község Képviselőtestülete ../I9..lhő,naplKtsz.
Határozata.
l4

l Az önkormány zat r endel etének kihi

épü l eténe k auláj áb

an taláIhatő

h

az önkorm ány zat Hiv ata|a
án val ó e|hely ezés s e 1 ke l 1

rd eté s ér őI

irdetőtáb

1

gondoskodni".

l5l Az önkormányzatirendeletet

a polgármester és a

jegyző írja aIá.

.10
IV.

fqezet

Interpelláció
2s.$

lIl AKépviselőtestület tagai a polgármesterhez

és a jegyzőhoz interpellációt
intézhetnek az azok feladatkörébe tartozó minden ügyben.

l2l Az interpellációt és az arÍa adandó váIaszt
napirendre tuzni.

a

testiileti ülés végénkell

l3l Az interpelláció szóban vagy írásban is előterjeszthető.

l4lHa

a képviselőtestület tagsa az ülést mege|őzően legalább két nappal a

l5lHa

a képvise|ő az ülésen inteqpelláI, aváIaszt lehetőleg azowtal, de

polgármesterhez nyujtja be az interpelláciőt, arra az ülésen váIaszt kell adni.

legkésőbb nyolc napon belül írásban meg kell adni számára. Ebben az esetben a
vá|aszt a soron következő ülésen a képviselőtestiilet tagjainak is ki kell osúani.
16l AváIasz után _ az írásban adott válasz esetében is - a képviselőnek
viszontvá|asz-ra van joga. Eá követően a képviselőtestiilet dönt vita nélktil a
váIasz elfogadásáról.

V.

fejezet
Közmeghallgatás
26.$

lll

AKépviselőtestület évente legalább egy alkalommal közmeghal|gatásttart.

l2l A közmeghal|gatás helyéről és idejéről a lakosságot a helyben szokásos
mó d on, az önkorm ány zat hirdetőtáb Iáj án táj ékoztatni ke l 1 a kö zme gh al l gatá
előtt l0 nappal.

/3lHa

a képviselőtestület indokoltnak és szükségesnek találj

közmeghallgatást is tarthat.
l4

l A közme ghall gatásró|

j

e

gy zőkönyvet

kel

1

készíteni.

s

a,vgy évente több

-

11

-

VI.

fejezet
A képviselőtesttilet bizottságai

27.5

lll

Aképviselőtesttilet ügyrendi bizottságothoz létre állandó bizottságként.
Azúgyrendi bizottság négy tagú.

l2l

Aképviselőtestiilet az önkorm ányzatifeladatok mind teljesebb eliátása
érdekében_ szükség szerint _ ideiglenes bizottságot hozhat létre.

A képviselőtestület bizottságának

tagj ai

28.$
l

I

l A bizottságot képviselőtagok alkotják.

l2l Abizottság

tagtraira és elnökére bármely képviselő javaslatot tehet.

l3l A javaslatok a|apjána képviselőtestület egyszeru szótöbbséggel megváIasrtja
a bizottságot.

2e.$

lll

Abizottságés a Hivatal közötti

l2l Abizottságügyviteli teendőiről

koordinációról a jegyzó gondoskodik.
a

Hivatal jegyzője általkijelölt munkatárs

gondoskodik.

A Képviselőtestület bizottsáeának működése
30.$

lll

Abizottság az áIta\aelfogadott ülésterv szerint ülésezik.

l2l Abizottságot

a polgármester indítványára össze

ha üléséntagjainak több mint a fele jelen van.
b izotts á g határ ozatait e gy s zerú szőtöbb sé g ge 1 hozza.

l3l Abizottsághatározatképes,
A

kell hívni.

,T2
l4l Abizottsági tag kiilön
mellékelni kell.

véleményét- kérésére_ azu|ésjegyzőkönyvéhez

l5l A bizottsági döntésből kizárhatő az, akit vagy akinek hozzátartozőját azigy
személyesen érinti. AkizárásrőI az elnök esetén a polgármester, bizottságitag
esetén a bizottság dönt.

A bizottság elnöke hívja össze abizottságot. A meghívót az ülés előtt
nappal írásban kézbesíteni kell. A bizottság üléséreazírásos anyag
16/

5

megküldésével egyidejűleg meg kell hívni a polgármestert és a körjegyzőt,
valamint az R. 7.$-ában jelzett helyi önszer:teződő közösségek képviselőit
tevékenységikörükben, tanácskozási joggal.
31.$

A bizottság feladatai

l

I

l A bizoÍtság feladatai:
ügyrendi kérdésekmegtár gy a|ása, állásfoglalásuk kialakítása
áttu|.ázott hatáskörb en szo ciális ható sági fel adatok e|Iátása
a képviselőtestület hatáskörébe tartoző váIasüások során
vá|asztási.számvizsgáIőbizottságifeladatokeIIátása
polgármester és képviselők vagyonnyilatk ozatának kezelése,
Vagyonny i|atkozatok m e gviz s gá1 á s a
önkormányzati képviselőket érintő összeferhetetlenségi indítvány
kivizsgálása.

.
.

-

l2l Apolgármester illetményének emelésérevonatkozó javaslat

megtétele a
képviselőtestület felé minden költségvetési év kezdetén, a költségvetés
elfogadásakor.

MI.

fejezet

Polgármester. alpolgármester.

j

egyző

13

32.$

lA

gárme ster me gb ízatását társ adalm i me gbízatásb an átj a el.

l

I

l

2l A polgármester

p o1

1

tag| a a

képviselőtestületnek, a képviselőtestület

határ ozatkép e s s é ge, dönté shoz ata|a, műkö dé s e sz emp ontj áb

ó 1 te

1

epü

l és

i

képviselőnek tekintendő. A polgármester amegvá|asztását követően esküt tesz a
képviselőtestület előtt /ötv.32.s l .

l

Apolgármester feladatai különösen:
al b\ztosítja a képvi selőtestület demokratikus, nyilvános működését,
b/ gondoskodik és közremiiködik a képviselőtestület munkájának
megtervezésében, megszervezésében
cl szewezi a településfejlesztéssel, közszolgáltatásokkal kapcsolatos helyi
13

feladatokat
d/ segíti a települési képviselők munkáját
elhaa képviselőtestület döntését az önkormányzat érdekeire sértőnek tartja,
ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés megismételt
megtár gy alását. A kezdem ény ezést az ;jlést követő 3 napon belül nyúj thatj a be,
a képviselőtestület a benyújtás napjátóI számított 15 napon belül dönt
/ötv.35.$/3l bek.l
f/ képviseli az önkormányzatot
g/ s e gíti az önko rm ány zati intézményekműkö dé s ét
h/ gondoskodik anő| hogy az önkormányzati szervek döntései tukrözzék a
közakaratot
i/ elősegíti az önkormányzati vagyon megőrzését, gyarapítását
j/ teljesíti a képviselőtestület által meghatározotttájékoztatási kötelezettséget.
33.$

A képviselőtestület _ a

sajáÍ,tagsai köZül, a polgármester javaslatára, titkos
szav azással _ a pol gármester helyettesíté sére, munkáj ának a segítésére
alpo l gárme stert v áIaszt,

34.$

lll A jegyző

vezeti a képviselőtestület Hivatalát.

l2l A jegyző feladatai különösen:
al az önkormányzatmunkáját érintő jogszabá|yokról
p

olgárme stert rendszere Sen táj ékoztatja

a testületet és a

I4
b/ a polgármester irányításával előkészíti a képviselőtestület elé kerülő
előterj esaé seket, bino sítja azok törvényes s é gét, ellátj a a te stül etek szew ezeti é s
ügyvitel i tevékeny s é gével kap cso ato s fel adatokat
cl tájékoztatja a képviselőtestületet a Hivatal munkájárőI, az ügyintézésről
d/ felelős a jogi felvilágosító munka színvonaláértaközigazgatás helyi
feladatainak egyszenísítéséért,korszerűsítéséért,a hivatali dolgozók rendszeres
1

továbbképzéséért
e/ gondosko dik az önkorm ány zati rendeletek kihirdetés érő l,
biztosításáról
f/ felelős a körjegyzői fe|adatok ellátásáért, szewezéséért.
g/ fel el ős az intézkedést i génylő beadványok szignáIásáért

UII.

vé grehaj

tásuk

fejezet

A Képviselőtesttilet Hivatala
3s.$

lIl A Képviselőtestület Felsőnána

és Murga községek önkormányzatával
Körj e gyz ő s é g et tartanak f ewt az önkormán y zatok műkö dé s év e l, val am int az
á|Iamigazgatási ügyek dönté sre val ó előkészítéséve 1 é s végrehaj tásával

kapcsolatos feladatok ellátására.

l2l AKörjegyzőség
rendelkezik. A Körj

helyi költségvetési szerv, amely onálló költségvetéssel
e gyző ség fennt artásának költsége ih ez az érdekelt
képviselőtestületek _ eltérő megállapodás hiányában_ a települések
ako s s á gs zámának ar ány áb an j áru lnak ho zzá.
a

1

l3l AHivatal ügyrendjét és munkarendjét azSZMSZ3.

sz. melléklete
tartalmazza. Aképzettségipótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket az
1 sz. fiigg elék tarta|mazza.
.

l4l Akorjegyző va1y

megbízottja köteles mindegyik képviselőtestület ülésén
résrt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

IX.

fejezet

A társulások

15

36.$

A kétyi önkormány zat képv\selőtestülete feladatainak hatékonyabb és
célszeníbb gazdaságosabb megoldása érdekébentársulást hozhat létre más
települési önkormány zatokképviselőtestiileteivel.
37.$

l|l

Akétyi képviselőtestület megállapodással egyes áIlamigazgatási hatósági
e ható s ági igazgatási társul ást hozhat l étre.
ügyfaj ták szakszeru intézésér
más képviselőtestülettelmegállapodhat két vagy több
községet ellátó egy Vagy több intézményközös alapításában, fenntartásában és
fejlesztésében.

l2l Aképviselőtestület

X.

fejezet

Zérő rende|kezések
3e.$
Jelen rendelet a kihirdetése napján ,2007 .június 25-én lép hatályba, egyuttal a
4 l I 9 9 9 (v I.2 I .) számű rende et hatáIy át ve sái .
.

1

Kéty, 2007.június 21.
Gödrei Zo|tán sk.
Polgármester

Dr. Fábián Lászlóné dr. sk.
körjegyző

1. sz. melléklet
KétyközségonkormányzatakozszolgáLtatásiintézményei
Körjegyzőség

Kéty, Petőfi utca7}.

2. sz. melléklet

A képviselőtestiilet

tagi ainak névsora

Gödrei ZoltÍn
2.lMagdali Tibor
3./ Gödrei Zottánné
4.1 Gombos Norbert
5./ Tompai Istvan
1./

polgármester
alpolgármester
képvise1ő
képviselő
képvise1ő

3.sz. melléklet

A Hivatal ügyrendje és munkarendje
szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. /továbbiakban:
öw .l, valamint a képviselőtestület Szerv ezeti és Működési Szab áIyzata
ltovábbiakban: sZMsZ/ alapján a képviselőtestület a Hivatal ügyrendjét és
munkaren dj ét az al ább i akb an határ ozza me gi

A helyi önkormányzatokról

I.

Általános rendelkezések

l Kéty Közs

g onkormány zatának működé sével kap c sol ato s
Korj e gy ző s é g /tovább i akb an : Hiv ataV látj a eI.
l

I

é

fe

ladatokat a

l2l A Hivatal elnevezése: KörjegyzőségKéty,
címe : Kéty, Petőfi utca7},
l3l A Hivatalt

a

körjegyző vezeti.

l4l A Hivatal dolgozóit

körjegyző nevezi ki és gyakorolja velük szemben a
munkáltatói j ogokat a polgármester egyetértésével.
a

u.

AHivatal szewezete
A Hivatal engedéIyezett létszámkerete 8 fo.
2. A Hiv atal szerv ezeti felépítése:
1 ftí körjegyző
1.

2 fő igazgatási előadó
2 fő pénnlgyi előadó
1 fő adóügyi előadó
2 főhivatalsegéd.

-2
m.
A körjegyző
1. A jegyző mint

2.

a

Hivatal vezetője szal<naiIag felelős

a

Hivatal

működéséért.
F eladatait az SZMSZ 3 5. $-a tartalmazza.
A34. $-ban foglaltakon túlmenően feladatai:
- koordinálj a és elIenőrzi a Hivatal működésével kapcsolatos feladatokat
- irányitja a dolgozők szakmai továbbképzését
- a polgármester megbízása alapján képviseli az onkormányzatot
- ellenjegyzi a kötelezettségvá|Ialásokat és az utalványozásokat.

ry.
Az egyes előadók feladatai
Igazgatási előadó I.-II.
eIvégzi a titkársági feladatokat
- elvégzi az iktatást, irattovábbítást és irattározást
e|Iátja a hivatali munkaügyi és szeméIyzeti feladatokat
anyakönyv i, népességnyilvántartási és lakcímügyek
gyámhatósági ügyek
hagyatéki ügyek
honvédelmi ügyek
szociálpolitikai feladatok lelIátja az időskoruak gondozásával,

.
.
.
.
.
.

moz gásko r|éfto zotta|<kal, szo ciál i s
támo gatásokkal kapcs olatos feladat okat/

s

.

e géIy ezés év e 1,

polgári védelmi ügyek

s e

g

ély ekke l

és

3

Pénzügyi előadó I.-II.

.

azönkormányzati költségvetési.gazdálkodási feladatok ellátása
l terv ezés, nyi lv ántart ás, p érnigy i műv e etek/
intézményekpénziigyiellenőrzése
gondnoki feladatok ellátása
1

Adóügyi előadó

.
.

helyi és központi adónemek kezelése
ingatl annyi lvánt artás, in gatl ank ataszter -nyi lvántartás
egyes foldügyek
eljár telephely engedélyezésiügyekben

házipénztár kezelése
működési engedéllyel kapcsolatos feladatok

V.
A Hivatal működése
1. Munkarend

A munkaidő

hétfritől
Péntek

7.30 _ 16.30 őráig
7.30_ 11.30 őráigtart.

2. Ügyfelfogadás rendje:
A Hivatal ügyfelfogadási rendje

Hétfőtől _ péntekig 7 .30 _ 1 1.30 őráig.

3. A postabontás" iktatás rendjét a Körjegyzőség Egyedi Iratkezelési
SzabáIvzatatartalmazza.

-4-

4. A kiadmánvozás rendje:
A polgármester és a jegyző kiadmányozza az önkormányzattal kapcsolatos és
jogszabáIy áIta|hatáskörükbe utalt ügyeket. A polgármester akadáIyoztatása
esetén az alpo\gánrtester, a körjegyző

akadáIyoúatása esetén az illetékes

úgyintézőkiadmányoz.

5. A bél},egzők leírása és használata
,,Polgármester Kéty'' feliratú béIyegzőt kell hasznáIni a polgármester
önkormán y zattal kapc s olato s ügye iben.
,,Kéty Község Jegyzője,' feliratú béIyegzőt kell hasznáIni az áIlamigazgatási
hatósági ügyekben.
,,Körj egy zőség Kéty'' feliratú béIyegzőt kell használni' ha a Hivatal
költségvetési szervként jár elvagy minden egyéb ügyben.

6. A helyettesítés rendje
Azigyintézók

a munkaköri leírásban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

7. Munkaértekezletek rendje
A polgármester és a jegyző szükség szerint, de évente legalább egy
alkal ommal

ö s

szmunkaéneke z|etet tart.

u.

Zárő rendelkezések

A Hivatalügyrendje

és munkarendje

naprakészáIlapotbantartásárőIa

azSZMSZ3.

sz. mellékletétképezi,

jegyzőgondoskodik.

Kéty, 2007.június 21.

sk.
Polgármester
Gödrei ZoItán

Dr. Fábián Lászlóné sk.

körjegyző

1.sz. fiiggelék

Képzettségipótlékra j ogosító munkakörök

.

és képzettségek:

Hivatal veze,tője á||anigazgatási ftíiskola mellett jogi végzettség
P érrzÍigyiügyint ézők felsőfokú költségvetési szakv izsga

