Arnót község Önkormányzatának
módosított 7./2003. (07.01). sz. rendelete a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1
egységes szerkezetben
BEVEZETŐ
Arnót Község közigazgatási szempontból a demokratikus változásokat követő 1990. évi
helyhatósági választásokat megelőzően és a választásokat követő egy évig Sajópálfala
községgel társközségi kapcsolatban előbb közös községi tanáccsal majd körjegyzőséggel
rendelkezett. A község 1991. óta működik önálló községként.
A település Miskolc város vonzáskörzetében dinamikusan fejlődik, ennek köszönhetően
népességszám az arnóti állandó lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkezőket figyelembe
véve 2648 fő.
A lakosság döntő többsége Miskolc városban dolgozik, nagy arányú az ingázás. A település
jellegéből adódóan előtérbe helyezi az önkormányzat a megfelelő lakókörnyezet kialakítását
biztosítását, és a korszerű önkormányzati intézményhálózat létrehozását.
.
Fentieket elsődleges feladatként szem előtt tartva Arnót Község Önkormányzata önállóan szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve - intézi a település
közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom gyakorlásáról, a mindezekhez
szükséges feltételek megteremtéséről.

Általános rendelkezések
1.§
Arnót Község Önkormányzatának hivatalos megnevezése:
Arnót Község Önkormányzati Testülete.
2. §
Arnót Község Önkormányzatának székhelye:
3713 Arnót, Petőfi Sándor u. 120. szám.
3.§
A település címere:
(1) A község Címere: álló, háromszögletű, kékkel és vörössel hasított, arany pajzsfőben
hullámvonallal vágott katonai pajzs, amelynek ( heraldikailag) jobb oldali, kék színű
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mezejében hegyével lefelé és élével kifelé fordított , lebegő ezüst ekevas, bal oldali kék
színű mezejében pedig a vágóvonalból előtűnő arany sas látható. A pajzson rostélyos
tornasisak, amelyen oromdísz gyanánt aranyszínű koronás női fej látható arany
ornamentikával körülvéve. A sisak csúcsáról jobb oldalon vörös-arany , bal oldalon kék
ezüstfoszlányok ereszkednek le, a pajzs alatt pedig szalag lebeg ARNÓT felirattal.
( A hullámvonallal vágott pajzsfő a Sajó folyó közelségére utal, a pajzs kék-vörös színei
pedig az újkor legjelentősebb birtokos családjára, a Rákócziakra, amint az előtűnő sas is.
Az ekevas a községet azonosító XVIII. századi pecsétnyomóról való. Az oromdísz ismét csak
egy régi birtokosra : Az Ákos nemzetségre, illetve az abból leszármazott Bebek családra
emlékeztet.

A Képviselő-testület szervezete és működése
I. FEJEZET
A Képviselő-testület
4. §
Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete tagjainak száma: 10 fő.
5. §
(1.)
(1.) Arnót Község Önkormányzata évente 8 ülést tart. Az ülések időpontja évente kerül
megállapításra, melyről a képviselő-testület munkatervében az év első ülésén hoz döntést.
2

(2.) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet és a zárszámadási rendelet elfogadásakor e
napirendekkel összefüggő rendeleteken és határozatokon kívül más napirendi pontokat nem
tárgyal.
(3) A képviselő-testület rendes üléseit az Általános Iskola Arnót, Alkotmány u. 1. sz. alatt
tartja, rendkívüli üléseit a Polgármesteri Hivatalban Arnót Petőfi Sándor út 120.sz. alatt
tartja.
6. §
(1.) Arnót Község polgármestere a meghatározott időpontokon kívül legkésőbb a
kezdeményezéstől számított 8 napon belül köteles összehívni a testületi ülést, ha:
a.) a képviselők egynegyede
b.) az Önkormányzat bármelyik bizottsága
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c.) népi kezdeményezés
d.) helyi kisebbségi Önkormányzat
kezdeményezi.
(2). az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ülést a kezdeményezés kézhezvételét
követően legkésőbb 8 napon belül kell összehívni.
7. §
Arnót község Önkormányzata külön határozatban gazdasági programot fogad el.
8. §
(1). A képviselő-testület előre meghatározott üléseit munkaterv alapján tartja meg, amelyet
éves tervként a polgármester iránymutatásaival a jegyző készít el.
(2). A munkatervet a polgármester minden év első ülésén terjeszti a képviselő-testület elé.
(3). A munkatervnek tartalmaznia kell:
a.) az ülések tervezett időpontját
b.) az ülések napirendjét
c.) a napirendi pontok előterjesztőjét.
9. §
(1). A munkatervben meghatározott napirendeket előterjesztés vagy tájékoztatás formájában
kell előterjeszteni.
(2). A képviselő-testület döntését igénylő kérdéseket előterjesztés formájában kell a
képviselő-testület elé terjeszteni.
(3). Előterjesztést benyújthat:
a.) települési képviselő
b.) képviselő-testület bizottsága
c.) polgármester
d.) jegyző
A képviselő-testület tudomásul vételét igénylő kérdéseket tájékoztatás formájában kell a
képviselő-testület elé terjeszteni.
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(4). Az előterjesztést és a tájékoztatást az ülés napja előtt öt nappal írásban meg kell küldeni a
képviselő-testület tagjainak.
A képviselő-testület csak írásos előterjesztést és tájékoztatót tárgyal meg ülésén, a szóbeli
bejelentésekkel kapcsolatos döntéseit a következő ülésén hozza meg.
10. §
(1). A képviselő-testületet annak elnöke, a polgármester hívja össze és vezeti az üléseit.
A polgármester akadályoztatása esetén ez a jogkör az alpolgármestert illeti meg.
A polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén ez a jogkör a
pénzügyi bizottság elnökét illeti meg.
(2). az ülés összehívására az ülés határnapját megelőző 5. napon írásban meghívóval történik.
(3). A meghívó tartalmazza:
a.) az ülés helyét és idejét
b.) a javasolt napirendi pontokat és azok előadóinak nevét
c.) mellékletként az előterjesztéseket, illetve tájékoztatókat
d.) polgármester aláírását
(4). A képviselő-testület ülésének helyéről, kezdési időpontjáról és napirendjéről a jegyző a
meghívó kifüggesztésével, és Kábel Tv-ben történő megjelentetésével tájékoztatja a
lakosságot.
11. §
A képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részvételi jogot biztosít:
a napirendi pontban érintettnek
12. §
(1). Arnót Község képviselő-testületének a törvényben és e rendeletben meghatározott
eseteken kívüli ülései nyilvánosak.

(2). Az ülésen megjelent állampolgárok a napirendi pontokhoz a vitát követően a döntés
meghozatala előtt a polgármester engedélyével maximum 2 perces időtartamban
hozzászólhatnak.

13. §
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(1). A képviselő-testület az Ötv. 12.§ a. pontjában meghatározott eseteken kívül egyedi
határozata alapján zárt ülést rendelhet el:
a.) a képviselő-testület vagyonával való rendelkezés
b.) az általa kiírt pályázat tárgyalása esetén
ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
(2). Zárt ülés megtartását:
a.) a polgármester
b.) képviselő
c.) a jegyző
indítványozhatja.
(3). A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, melybe az állampolgárok nem tekinthetnek
bele.
14. §
(1). A képviselő-testület ülésén tárgyalásra kerülő napirendi tervezetre a polgármester tesz
javaslatot.
(2). A polgármesterhez a munkatervben megjelölt határnap előtt legkésőbb 15 nappal írásban
napirendi javaslatot tehet:
a.) Önkormányzati bizottság
b.) helyi kisebbségi Önkormányzat
c.) bármely képviselő
d.) jegyző
(3). Ha a kezdeményezés a (2) bekezdésben megjelölt határidőn túl kerül bejelentésre, akkor a
kezdeményezett napirendi pont a következő ülésen kerül megtárgyalásra.
(4). A képviselő-testület ülésén a jegyző, polgármester, által szóban előterjesztett napirendi
pontokat a képviselő testület külön döntése alapján tárgyalnak meg.

15. §
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(1). A polgármester az elfogadott napirendeknek megfelelően az egyes előterjesztések felett
külön-külön vitát nyit, szükség estén javasolja az egyes napirendek összevont tárgyalását.
(2). Az írásbeli előterjesztést indokoltsága esetén az előterjesztő a vitát megelőzően szóban
kiegészítheti.
(3). Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal részt vevők a vitát
megelőzően kérdéseket tehetnek fel, amelyeket a döntést megelőzően kell megválaszolni.
(4). A vita során a polgármester határozza meg a hozzászólások sorrendjét. Ismételt
felszólalás esetén a polgármester 2 perces felszólalásra ad lehetőséget és a felszólalást
megszakítja, ha az ismételten felszólaló az első felszólalásában már megfogalmazott
véleményét adja elő.
(5). A polgármester vagy bármelyik képviselő javaslatára a képviselő-testület vita nélkül
meghatározza a hozzászólások időtartamát.
(6). Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, a polgármester felszólítja, hogy térjen a tárgyra.
Kétszeri eredménytelen felszólítás után a felszólalótól megvonhatja a szót.
Akitől a szót megvonták, az ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.
(7). Valamely napirend tárgyalása során a polgármester bármely képviselő javaslatára
tárgyalási szünetet rendel el, meghatározhatja a szünet időtartamát.
(8). A vita lezárása után személyes megjegyzéssel élhet az az érintett aki a vitában ellene
szóló sérelmesnek vélt megjegyzéseket kívánja elhárítani a hozzászólásával kapcsolatban
felmerült félreértéseket eloszlatni. A személyes megjegyzés lehetőségével a képviselő egy
napirendi pont tárgyalásánál csak egy alkalommal élhet.
(9). A vita lezárását követően válaszol az előadó a hozzászólásokra.
(10). A jegyző a szavazást megelőzően tehet törvényességi észrevételt.
(11). A vita lezárását követően és az esetleges törvényességi észrevételt követően a
polgármester összefoglalja a vita lényegét kitérve az előterjesztéstől eltérő véleményekre.
(12). A vita összefoglalását követően a polgármester ismerteti előbb az eredeti határozati
javaslatot, majd az esetlegesen tett módosító indítványokat, a határozatok végrehajtásáért
felelős személy megnevezését és a határozat végrehajtásának határidejét. Ezt követően a jelen
rendeletben meghatározott sorrendben megszavaztatja a határozati javaslatokat
(13). A (12) bekezdésben meghatározott szavazás sorrendje:
a.) módosító és kiegészítő indítványok
b.) eredeti javaslatok
16. §
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(1). A képviselő-testület határozatképes, ha a képviselők több, mint fele jelen van az ülésen.
Ennek megállapítása a polgármester feladata. Amennyiben az ülés határozatképessége nem
állapítható meg, úgy a polgármester az ülést 15 nap múlva változatlan napirenddel ismételten
összehívja.
(2). Az előterjesztésekben szereplő javaslat elfogadásához a jelen lévő képviselők több, mint
a felének az igen szavazata szükséges.
(3). Kizárható a döntéshozatalból az a képviselő, akit vagy akinek közeli hozzátartozóját a
döntés érinti. A kizárást kezdeményezheti az érintett vagy bármely települési képviselő. A
kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelen lévőnek kell tekinteni.
(4.) A megválasztott települési képviselők több, mint felének igen szavazata szükséges:
a.)az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához,
továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz
b.) rendeletalkotáshoz
c.) zárt ülés elrendeléséhez
d.) képviselő kizárásához
e.) a képviselő-testület önfeloszlatásának kimondásához
f.) kereset benyújtásához a polgármester ellen, tisztségének megszüntetése érdekében
g.) hitelfelvételhez
h.) intézményalapításhoz
i.) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való
csatlakozáshoz
j.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás
A minősített többségű szavazás szükségességére a polgármesternek a döntés meghozatala
előtt tájékoztatni kell a képviselő-testületet.
17. §
(1). A képviselő-testület döntéseit általában kézfelemeléssel, nyílt szavazással hozza.
(2). Törvényben előírt esetekben a képviselő-testület titkos szavazással hozza meg döntését.
A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon történik.
A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a szavazás, helyét, kezdetét
és végét, a szavazatszámláló bizottság tagjainak a nevét és tisztségét, a szavazás során
felmerül körülményeket.
A titkos szavazással hozott döntést is alakszerű határozatba kell foglalni.
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(3). A polgármester vagy bármelyik képviselő indítványára név szerinti szavazás rendelhető
el, ha az indítványt a jelen lévő képviselők több, mint a fele elfogadja.
Névszerinti szavazás esetén a jegyző alfabetikus sorrendben kéri a képviselők szavazatát. A
képviselők „ igen „ , „ nem” tartózkodom” nyilatkozattal szavazhatnak.
(4). Titkos szavazást kell elrendelni az alpolgármester választásánál.
(5). A döntés eredményét, függetlenül a szavazás módjától a polgármester állapítja meg és
ismerteti az önkormányzat döntését.

18. §
(1). A képviselő-testület elfogadott döntésére vonatkozóan a polgármesternek egy alkalommal
lehetősége van ismételt tárgyalást és döntéshozatalt kezdeményezni.
(2). Az ismételt tárgyalást megelőzően a polgármester előterjesztést készít, melybe bevonhat
bizottságokat, szakértőket.
(3). Az ismételt tárgyalást lehetőleg a soron következő, de legkésőbb az ismételni kívánt
döntés meghozatalát követő második ülésen meg kell tartani.
19. §
(1). A képviselő-testületi ülés rendjének fenntartása a polgármester feladata. A polgármester a
tanácskozás rendjének biztosítása érdekében:
a.) figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a
fogalmazása
b.) rendreutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít.
c.) figyelmezteti azt az ülésen jelen lévő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét
magatartásával zavarja, ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására is kötelezheti.
(2). 3
(3). A tanácskozás folytatását lehetetlenné tévő rendzavarás esetén a polgármester javaslatára
a képviselő-testület az ülést határozott időre félbeszakíthatja, annak folytatása csak a
polgármester ismételt összehívása alapján történhet.

20. §
(1). A települési képviselő a napirendek megtárgyalását követően kérdést tehet fel szóban
vagy írásban:
3
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a.) polgármesternek
b.) bizottság elnökének
c.) jegyzőnek
d.) helyi kisebbségi önkormányzat testületéhez.
(2). Kérdés csak testületi ülésen ismertethető. Az írásban benyújtott kérdésekről a
polgármester az ülést megelőzően ad tájékoztatást.
(3). A kérdést a kérdezett szóban vagy 15 napon belül írásban válaszolja meg.
21. §
(1). A képviselő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles megtartani a
tudomására jutott állami és szolgálati titkot, valamint köteles figyelembe venni az
Alkotmánynak, a Polgári Törvénykönyvnek és a személyi adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvántartásáról szóló az 1993. évi LXVIII. törvénynek a magántitokra és a személyi
adatok védelmére vonatkozó szabályait.
(2). A titoktartási kötelezettség a képviselő megbízatás megszűnése után is fennáll.
22. §
A települési képviselő köteles:
(1). tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában
(2). olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók
bizalmára
(3). felmérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző
vizsgálatokban.
(4). írásban bejelenteni, ha a képviselő-testület vagy bizottságának ülésén vagy egyéb
megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.
(5). kapcsolatot tartania választópolgárokkal
(6). bejelenteni, ha a meghozatalra kerülő döntésben személyes érintettsége van.

23. §
A képviselők jogállása
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(1). A polgármester egyes képviselőket figyelembe véve a szakmai ismereteiket és
felkészültségüket bevonhat a döntések előkészítésébe, valamint javasolhatja, hogy egyes
ügyekben a testület valamely képviselőt bízza meg a képviselettel.
24. §
(2). A polgármester vagy a képviselők több mint felének indítványára a testületi ülés
egészéről vagy egy-egy napirend megtárgyalásáról szószerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.
25. §
(1). „ A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét 2 példányban jegyző készíti el. A
jegyzőkönyvet a polgármester, a jegyző és két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá és egyik
példányát a jegyző küldi meg 15 napon belül a Kormány által kijelölt szervnek (Északmagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B.A.Z. megyei Kirendeltsége, 3525
Miskolc, Városház tér 1.) )
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a.) az ülés jellegét, kezdő időpontját,
b.) az ülés nyilvános, vagy zárt ülési módját,
c.) az ülés helyét és időpontját,
d.) a megjelent képviselők nevét,
e.) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét
f.) az elfogadott napirendet,
g.) napirendenként az előadó és a felszólalók nevét, a hozzászólások lényegét,
h.) a határozathozatal módját,
i.) a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntés szövegét
j.) a polgármester esetleges intézkedéseit, az ülésen történt fontosabb eseményeket,
k.) az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, az azokkal kapcsolatos válaszokat,
határozatokat.
l.) az ülés bezárásának időpontját.
(3). A jegyzőkönyv mellékletei:
a.) meghívó
b.) előterjesztések, tájékoztatók
c.) rendelettervezetek, határozati javaslatok
d.) hatályosult rendeletek és határozatok amennyiben ezek szövege eltér a
javaslatokétól
e.) jelenléti ív
f.) írásban benyújtott hozzászólás
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26. § 4
Az Önkormányzat által alkotott rendeletek megjelölésének tartalmaznia kell:
(1) az Önkormányzat nevét, nevének rövidítését
(2) A rendelet kihirdetésének idejét
(3) A rendelet sorszámát, melyet a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell
számozni.
(4) megnevezését és címét
27. § 5
Az önkormányzat által alkotott határozat megjelölésének tartalmaznia kell:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

az önkormányzat megnevezését
a határozat számát (csak számmal)
a határozat meghozatalának idejét( évét, zárójelben hónap, nap)
Az önkormányzat nevének rövidítését
a határozat megnevezését és a határozat címét

28. §
A rendeletekről és határozatokról nyilvántartást kell vezetni, melyről a jegyző gondoskodik.
29. §
(1). Az önkormányzat képviselő-testülete biztosítja, hogy a választópolgárok a polgármesteri
hivatalban ügyfélfogadási időben betekinthessenek a képviselő-testület nyilvános ülésére
készült előterjesztésekbe, tájékoztatókba, jegyzőkönyvekbe, döntésekbe.
A betekintést a polgármester engedélyezheti.
(2). A képviselő-testület tanácskozásáról minden alkalommal hangfelvétel készül, melyet a
választási ciklust követő év végéig meg kell őrizni. A megőrzésről a jegyző gondoskodik.
A hangszalagról másolat nem készíthető, de a képviselő kérheti hozzászólásának szó szerinti
leírását.
(3). A jegyzőkönyvről illetőleg annak részleteiről, valamint más önkormányzati
dokumentumokról az állampolgárok 500 Ft + 10 Ft/ A4-es lap térítési díj ellenében
másolatot kérhetnek.
A nyílt testületi ülésen készült hitelesített, melléklet nélküli jegyzőkönyvekről –
amennyiben a képviselő igényli – díjmentesen másolatot kérhet.
(4) A képviselőtestületnek az Arnót Alkotmány út 1.sz. alatt lévő általános iskolában tartott
nyilvános üléseiről hang és képfelvétel is készül, melyet a helyi kábel televízió közvetít.
4
5

módosítva a 12/2003.(12.02.) sz. r.
módosítva a 12/2003.(12.02.) sz. rendelettel
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30. §
(1). Arnót község önkormányzati képviselő-testülete évente egy alkalommal a novemberi
ülésen közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás előkészítéséről és a lakosság tájékoztatásáról a polgármester gondoskodik.
( 2) Az előre meghirdetett közmeghallgatáson kívül a Képviselő-testület közmeghallgatást
tart :
a .) rendezési terv elkészítése
b.) a képviselők felének indítványa esetén

31. §
A közmeghallgatás napirendjét a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a község nagy
forgalmú helyein kifüggesztéssel ki kell hirdetni.
32. §
(1). A képviselő-testület előkészíti, véleményező, összehangoló, szervező és ellenőrző
hatáskörrel bizottságokat hoz létre.
(2). Az (1) bekezdésben meghatározott céllal Arnót község önkormányzati képviselő-testülete
külön határozattal
a.) pénzügyi bizottságot
b.) szociális és egészségügyi bizottságot
c.) külön testületi döntéssel meghatározott céllal ad-hoc bizottságot hoz létre.
d.). Az összeférhetetlenség megállapítására a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságot
választ
e.) A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos kötelezettségek ellátására a Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságot
jelöli ki.
(3). a.) A bizottságok feladatkörükben ellenőrzik a polgármesteri hivatalnak a képviselőtestületi döntései előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját és kezdeményezik a
polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától,
céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdekek sérelmét észlelik.
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b.) A bizottságok feladatkörükben előkészítik a képviselő-testület döntéseit, ellenőrzik a
döntések végrehajtását.
c.) a polgármester illetményének emelésére a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot.
(4). Arnót Község Önkormányzati képviselő-testülete a szociális és egészségügyi bizottsága
és a polgármester hatáskörébe utalja mindazon szociális és egészségügyi igazgatás hatósági
hatáskörét, melyet törvény más szerv hatáskörébe nem rendel.
(5). A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal látja el.
(6). A bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke és a
jegyző vagy képviselője és a jegyzőkönyv vezető ír alá.
33. §
(1). Arnót község önkormányzatának képviselő-testülete a törvény által nem szabályozott
helyi társadalmi viszonyok rendezésére továbbá törvény felhatalmazása alapján annak
végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.
(2). Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:
a.) polgármester
b.) a képviselő
c.) a képviselő-testület bizottsága
d.) jegyző
a kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki a kidolgozásba bevonja az illetékes
bizottságot és a hivatalt, majd a rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti.
(3). A rendelet szakmai előkészítésének feladatait a jegyző végzi, ezzel összefüggésben
a.) gondoskodik a tervezetek bizottsági véleményeztetéséről és az észrevételek
feldolgozásáról
b.) biztosítja az elvi célkitűzések érvényesítését
c.) megszervezi az adminisztrációs munkát
d.) részt vesz a tervezet testület előtti megvitatásában.
(4). Az állampolgárok szélesebb körét érintő rendeletek tervezetét legalább 30 napra célszerű
közszemlére tenni, erre a lakosság figyelmét fel kell hívni.
A közszemlére tett rendelet-tervezettel kapcsolatban az állampolgárok a polgármesternél
írásban kifogást emelhetnek, javaslatot, észrevételt tehetnek. A polgármester köteles ezeket a
képviselő-testület elé döntésre előterjeszteni.
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(5). Az önkormányzat rendeleteit a polgármesteri hivatal hirdető tábláján történő
kifüggesztés sel kell kihirdetni.
(6). Az önkormányzati határozatok végrehatásáról a polgármester negyedévente egy
alkalommal, de a képviselő-testület felének indítványára több esetben tájékoztatást ad a
képviselő-testületnek.
34. §
Arnót község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi népszavazás, népi
kezdeményezés
eljárását, egyes feltételeit külön rendeletben szabályozza.
35. §
(1). 6 . Arnót község Önkormányzatának polgármestere megbízatását társadalmi
megbízatásban látja el.

(2). A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.
(3). Arnót község önkormányzatának polgármestere
a.) a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a
képviselő-testület hivatalát.
b.) a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait és az
önkormányzat munkájának szervezésében a döntések előkészítésében és
végrehajtásában.
c.) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
jogkörben, egye hatásköreinek gyakorlását átruházhatja.
d.) a jegyző javaslata alapján előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal
belső szervezeti tagozódására, a hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére.
e.) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a hivatalban a kiadmányozás rendjét
f.) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az
önkormányzati intézményvezetők tekintetében
g.) az általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a jegyző hatáskörébe
tartozó kinevezés, felmentés, jutalmazás esetében.
6

módosítva a 23./2007.(12.12.) rendelet 1 §-a alapján
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h.) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széles körű nyilvánosságát
i.) feladata a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése
j) segíti a települési képviselők, bizottságok munkáját
(4). A polgármester minden héten szerdán fogadónapot tart, amelyen az állampolgárok
közvetlenül fordulhatnak hozzá kérdéseikkel.
36. §
A képviselő-testület saját tagjaiból a polgármester javaslatára titkos szavazással a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású alpolgármestert
választ.
37. §
(1). A képviselő-testület határozatlan időre a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.
(2). A jegyző:
a.) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról
b.) vezeti a polgármesteri hivatalt, megszervezi annak a munkáját.
c.) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
d.) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester részére ad át
e.) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a képviselő-testület
bizottságának ülésén
f.) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, illetőleg szabályozza a kiadmányozás rendjét
g.) rendszeresen tájékoztatást ad a képviselő-testületnek, bizottságoknak a
polgármesternek az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról
h.) a polgármester irányításával előkészíti a képviselő-testület, a bizottságok elé
kerülő előterjesztéseket
i.) tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről
j.) szervezi a jogi felvilágosító munkát
k.) gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről
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l.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői
tekintetében.
(3) A jegyző köteles jelezni a Képviselő-testületnek ,a bizottságoknak, a polgármesternek, ha
döntéseiknél jogszabálysértést észlel.
38. §
A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos ellátására.
39. §
(1). Arnót község Önkormányzatának gazdálkodását költségvetési rendeletben szabályozza.
(2). A költségvetési rendelet előirányzataiban átcsoportosítást csak a képviselő-testület
végezhet a központosított állami támogatások és a 300.000.-Ft alatti
kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzat módosítások kivételével, melyet a
polgármesterre ruház a képviselő-testület.
(3). A költségvetési rendeletbe beépített általános céltartalék felhasználásához képviselőtestületi döntés szüksége.
40. §
(1). Arnót község Önkormányzata a gazdálkodás ellenőrzésére a jogszabályi előírásoknak
megfelelően pénzügyi bizottságot hoz létre.
(2). A pénzügyi bizottság tevékenysége kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási
területére:
a.) véleményezi a költségvetési koncepciót, az éves költségvetési javaslatot és a
végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét.
b.) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre.
c.) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.
d.) véleményezi a képviselőtestület elé kerülő pénzügyi kihatással járó határozati
javaslatokat és rendeleteket.
(3). A pénzügyi bizottság megállapításait közli a képviselőtestülettel
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Záró rendelkezések
41.§
(1.) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg Arnót község önkormányzatának 5/1995 (06.01.) sz. Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló rendelete hatályát veszti.

Kelt: Arnót, 2003. június 30-án
K o l e n kó Gábor sk.
polgármester

Luhályné Bodnár Katalin sk.
jegyző

Kihirdetve: Arnót, 2003. július 1-én
Luhályné Bodnár Katalin
jegyző
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