Kivonat
Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. október 14-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2010. (X.18.)
önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(VI.04.) Önk.
rendelet módosításáról
Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A § (1) bekezdés e. pontjában kapott felhatalmazás
alapján ,a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007 (VI.04.) Önk
rendelet (továbbiakban : rendelet ) 1. § (2 ) bekezdésében az „Önkormányzat„ szövegrész
helyébe „Önkormányzata„ szöveg , a „14” szövegrész helyébe „9” szöveg lép.
2. §
A rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester ,
annak akadályoztatása esetén a korelnök vezeti
3. §
A rendelet 38 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
(4) A rendeletek jelölése:
Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő – testületének ..../…( …., ….. )
önkormányzati rendelete a/az ….…ról/ről, ahol a rendelet sorszáma , az
évszám arab számmal, a rendelet kihirdetésének hónapja római számmal , napja
arab számmal kerül feltüntetésre
4. §
A rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
(2) A határozat jelölése:

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/….( …., ….. )
önkormányzati határozata ……..ról/ről, ahol a határozat sorszáma , az évszám, a
határozat meghozatalának hónapja és napja arab számmal kerül feltüntetésre
5. §
A rendelet 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készül. A jegyzőkönyv 1 eredeti példányát a
mellékletekkel együtt a jegyző kezeli, gondoskodik a jegyzőkönyvek
évenként
beköttetéséről, valamint megfelelő őrzéséről,1 példányát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez felterjeszti, 1 példány hivatali munkapéldány.
6. §
A rendelet 44. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) A képviselő – testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
Intézmény-felügyeleti, Szociális, Közművelőségi és Sport Bizottság

5 fő

Pénzügyi Bizottság
5 fő
Ügyrendi Bizottság
5 fő
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 5 fő
7. §
A rendelet VIII. fejezet „Alpolgármesterek” alcím szövegrész helyébe „Alpolgármester”
szöveg lép.
8. §
A rendelet 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
52. §
(1) A képviselő-testület saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a
Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére alpolgármestert választ, aki tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Hivatali munkaideje
csütörtökön 14-16 óráig tart, ügyfélfogadást ugyanezen időpontban tart.
(3) A polgármester távollétében írásbeli felhatalmazása alapján, illetve akadályoztatása esetén
az alpolgármestert a polgármester jogosultságai illetik meg.
9. §
(1) A rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép
(2) A rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép

(3) A rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép
10. §
(1) Hatályát veszti a rendelet 29. § (1) bekezdésében a „szavazatszámláló számítógépes
rendszer alkalmazásával, vagy” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a rendelet 29. § (2) bekezdése .
(3) Hatályát veszti a rendelet 44. § (3) bekezdésében a „ , kivéve az Ügyrendi Bizottságot,
melynek minden tagja képviselő „ szövegrész
11. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2010. (X.18.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő- testület bizottságainak tagjai
Intézmény-felügyeleti , Szociális, Közművelődési és Sport Bizottság
elnöke:
képviselő tagjai:
nem képviselő tagjai:

Dr. Esze Tamás
Farkas János
Kalydi Tamásné
Gacsályi Lászlóné
Nyirán Tibor

Pénzügyi Bizottság
elnöke:
képviselő tagjai:
nem képviselő tagjai:

Macsi Gyula
Bereczki Zoltán
Dr. Illés Ildikó
Dr. Kanyó András
Molnár Mihály

Ügyrendi Bizottság
elnöke:
képviselő tagjai:
nem képviselő tagjai:

Kalydi Tamásné
Aranyosi László
Farkas János
Porkoláb Pál
Dr. Tarpai Zsuzsanna

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság

elnöke:
képviselő tagjai:
nem képviselő tagjai:

Bereczki Zoltán
Dr. Esze Tamás
Aranyosi László
Gacsályi Ferenc
Széles Zoltán

2.melléklet a 8/2010. (X.18.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület bizottságainak feladatai:
I.
Intézmény-felügyeleti, Szociális , Közművelődési és Sport Bizottság
Véleményezi:
1./ Az önkormányzat költségvetésével, zárszámadásával kapcsolatos rendeleteket,
határozatokat
2./ Az önkormányzat által fenntartott, a bizottság tevékenységi körébe tartozó
intézmények vezetőinek kinevezésével, munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos
javaslatokat.
3./ A bizottság tevékenységi köréhez kapcsolódó közfeladatokat ellátó, nem állami
intézményekkel a feladat ellátására irányuló megállapodásokat, önkormányzatokkal
kötendő társulási megállapodásokat
4./ Az intézményrendszer fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos koncepciókat,
tervezeteket.
5./ A tandíjak, térítési díjak, költségtérítések megállapítására vonatkozó előterjesztéseket
6./ A feladatkörét érintő területen az önkormányzat intézményrendszer szervezetének
kialakítására, változtatására irányuló tervezetet.
7./ Az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratát és a képviselő – testület elé
kerülő beszámolóit.
8./ A feladatkörébe tartozó ellátásokra vonatkozó, a képviselő- testület elé kerülő egyéb
előterjesztéseket.
9./ Együttműködik a szociális gondoskodás kiterjesztése érdekében az állami,
önkormányzati szervekkel, egyházakkal, karitatív szervezetekkel és szakmai
egyesületekkel.
10./ A szakterületéhez tartozó intézmények éves tevékenységéről szóló beszámolókat
11./ A működési körével kapcsolatos koncepciókat.
12./ Az önkormányzati tulajdonban lévő intézmény tulajdonosi vagy fenntartó jogának –
részben vagy egészben – más fenntartó részére történő átengedéséről szóló előterjesztést.

13./ Az önkormányzat által fenntartott, a bizottság tevékenységi körébe tartozó
intézmények vezetőinek kinevezésével, a munkaviszonyának megszüntetésével
kapcsolatos javaslatokat.
14./ A művészeti alkotások közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezésével,
áthelyezésével,
lebontásával
kapcsolatos
képviselő-testületi
előterjesztéseket.
15./ Az önkormányzati közművelődési feladatok ellátása céljából kötendő közművelődési
megállapodásokat. .
16./ A szakterületébe tartozó önkormányzati rendeletek, képviselő- testületi határozatok
tervezeteit
17./ Jóváhagyja a városi ünnepségek, rendezvények programját
18./ A közművelődési, oktatási, ifjúsági és sport feladatok gyakorlati végrehajtása során
kapcsolatot tart és együttműködik a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel,
egyházakkal, valamint szakmai és civil szervezetekkel.
19./ Segíti a város sportéletét, iskolai és tömegsportjának szervezését.
II.
Pénzügyi Bizottság
Véleményezi:
1./ Az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslatot és a
végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.
2./ Az önkormányzat gazdálkodásával, pénzügyi helyzetével, vagyonával kapcsolatos, a
képviselő- testület elé kerülő valamennyi előterjesztést.
3./ Az önkormányzat pénzügyi- gazdasági ellenőrzéseinek éves munkatervét.
4./ Az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére, vonatkozó előterjesztéseket,
a fejlesztési és beruházási terveket.
5./ Az önkormányzati költségvetési szerv alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről
szóló előterjesztést, az önkormányzat gazdálkodását érintő fejlesztési, működtetési,
átszervezési tárgyú előterjesztést.
6./
Állást foglal az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok alapításáról,
működtetéséről, üzletrészek, részvények adásvételéről.
7./ Figyelemmel kíséri az elfogadott éves költségvetés bevétel – kiadás alakulását, az
önkormányzat likviditási helyzetét, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző
okokat.
8./ Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.

9./ Ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati
fegyelem érvényesítését.
III.
Ügyrendi Bizottság
Véleményezi:
1./ A Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításának,
módosításának tervezetét
2./ Valamennyi önkormányzati rendelet- tervezetet
3./ Más önkormányzattal való együttműködési megállapodást, társulási megállapodást,
kisebbséggel kapcsolatos előterjesztéseket
4./ A Közigazgatási Hivatal vezetőjének a képviselő- testület döntésére vonatkozó
törvényességi jelzését
5./ Az önkormányzati költségvetési szervek, gazdasági társaságok alapítására, átszervezésére,
megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket
6./ Az önkormányzat nevében megkötendő valamennyi szerződést, megállapodást
7./ A rendőrkapitány, tűzoltóparancsnok beszámolóját
8./ Nyilvántartja és kezeli a képviselői (hozzátartozói) vagyonnyilatkozatokat. E feladat
ellátása során:
a/ felhívja a kötelezettet a vagyonnyilatkozat tételre,
b./ igazolást ad ki a kitöltött vagyonnyilatkozatok átvételéről,
c./ nyilvántartást vezet az átvett vagyonnyilatkozatokról, továbbá az azokhoz
kapcsolódó egyéb iratokról,
d./ a szabályozás szerint nyilvánosságra hozza, gyakorlatilag hozzáférhetővé teszi a
polgármester, az alpolgármester és a képviselői vagyonnyilatkozatokat,
e./ a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén, felhívja az érintettet az
ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok közlésére,
f./ ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
9./ Lebonyolítja a képviselő- testület hatáskörébe tartozó döntéseknél a titkos szavazást
10./ Kivizsgálja a polgármester által átadott, a képviselőösszeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezéseket
IV.

testület

tagja

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság
Véleményezi:
1./ Az önkormányzat éves költségvetésének, zárszámadási rendeletének tervezetét.
2./ A tömegközlekedéssel, energiaszolgáltatással, az épített környezettel,
vízgazdálkodással, csapadék- és szennyvízelvezetéssel, hírközléssel, információs
rendszerekkel, a területrendezéssel és területfejlesztéssel összefüggő beszámolókat,
előterjesztéseket, koncepciókat, programokat.
3./ A nemzeti környezetvédelmi programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település
rendezési tervével összhangban, az önkormányzat illetékességi területére készített
települési környezetvédelmi program tervezetét.
4./ A helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről,
fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás körében
készített, továbbá a védettség feloldására irányuló előterjesztést, az önkormányzat
illetékességi területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítására,
illetőleg a védekezés megszüntetésére irányuló kezdeményezést.
5./ Az önkormányzat tulajdonát képező egyes vagyontárgyak forgalomképesség szerinti
átminősítésére vonatkozó előterjesztést.
6./ A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására vonatkozó előterjesztést.
7./ A közterület használat szabályozására irányuló tervezetet
8./ Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági művelésű földterületekkel kapcsolatos
testületi döntéseket.
9./ A köztemető fenntartásával kapcsolatos előterjesztéseket.
10./ Az önkormányzat illetékességi területén lévő földrajzi nevek megállapítására,
megváltoztatására irányuló tervezetet.
11./ A településrendezési tervet az elkészítésével, módosításával kapcsolatos valamennyi
előterjesztést
12./
A közút forgalmi rendjének a város közlekedésében jelentősebb változást
eredményező intézkedések tervezetét.
13./ Helyi vízi közművek működtetésével kapcsolatos előterjesztéseket.
14./ A városfejlesztési, gazdaságfejlesztési és beruházási terveket.
15./ A városfejlesztéshez, városüzemeltetéshez kapcsolódó, a képviselő- testület elé kerülő
valamennyi rendelet és határozat tervezetet.

3. melléklet a 8/2010. ( X.18.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület átruházott hatáskörei
I.
Polgármester
1./ A 9/1992. (V.25.) Önk. rendelet a városi címernek meghatározott célú használatát nem
önkormányzati szervnek engedélyezheti.
2./ Az 1993. évi III. tv. ( szociális törvény ) alapján átmeneti segély iránti kérelmek
elbírálása, temetési segély megállapítása, adósságkezelési támogatás megállapítása,
lakásfenntartási támogatás megállapítása.
3./ Az 5//2009. (IV.01.) önkormányzati rendelet alapján dönt az iskolakezdési
támogatásról és a szemétszállítási díj támogatásról
4./ Évi 5.000 000 Ft összeghatárig –mely esetenként az 1.000.000 Ft-ot nem haladhatja
meg - átcsoportosíthat a költségvetési előirányzatok között, a költségvetési főösszeg
érintetlenül hagyása mellett
II.
Intézmény-felügyeleti , Szociális , Közművelődési és Sport Bizottság
1./ Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – a Képviselő
– testület által megállapított előirányzat terhére történő – kiírásáról és odaítéléséről.
2./ Dönt az 1997. évi XXXI. tv.
megállapításáról.

alapján, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

3./ Dönt a tartós bentlakásos intézmény esetén, az intézményvezető ellátást elutasító,
megszüntető határozata, egyéb intézkedése elleni panaszról ( Szt. 94/A.§. /3/ bekezdés,
101.§. /3/ bekezdés ).
4./ Személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén, dönt a jogosult kérelméről, a személyi
térítési díj csökkentése, elengedése tárgyában ( Szt. 115.§. /3/ bekezdése ).

5./ Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó intézmények Szervezeti és Működési
Szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást biztosító intézmények
házirendjét ( Szt. 92/B. §. /1/ bekezdés c./ pontja ).
6./ Pályáztatás alapján dönt a Képviselő – testület által a közoktatás, a közművelődés és a
sport támogatására jóváhagyott éves költségvetési előirányzat elosztásáról.

7./ Jóváhagyja az oktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatát, valamint a
nevelési-oktatási intézmény, nevelési, illetve pedagógiai programját, a művelődési
központ pedagógiai-művelődési programját, jogszabályban meghatározott esetben
munkatervét.
III.
Pénzügyi bizottság
1./ Évi 10.000.000,-Ft összeghatárig – mely esetenként a 2.000.000 Ft-ot nem haladhatja
meg- átcsoportosíthat a költségvetési előirányzatok között, a költségvetési főösszeg
érintetlenül hagyása mellett.
IV.
Ügyrendi Bizottság
1./ Gyakorolja a polgármestert érintően, az egyéb munkáltatói jogokat
V.
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság

1./ Dönt a helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására beadott kérelmekről
2./ Az 1993. évi LXXVIII. tv. 23.§. /4/ bekezdése alapján, az elemi csapás vagy más ok
miatt megsemmisült lakás bérlőjének ( használójának ) ideiglenes elhelyezése.
3./ Meghirdeti és elbírálja a pályázatot – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő –
1.000.000,-Ft-on felüli önkormányzati támogatással megvalósuló felújítások, beruházások,
és az ezekhez kapcsolódó beszerzések tekintetésben.
4./ Közterületeken lévő fa kivágásához tulajdonosi hozzájárulás adása. / A 21/1970. (VI.
21.) Korm. Rend. /
5. Közterület használati megállapodás megkötése a 13/2008 ( IX.29.) önkormányzati rendelet
alapján

/: Dr. Tilki Attila s.k.:/
polgármester

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2010. október 14.

/: Dr. Kovács Attila s.k.:/
jegyző

