
Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

3/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 103/B.§-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése e) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 3/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 39. § (2) bekezdésében a 

„Településgazdasági és Népjóléti Bizottság” szövegrész helyébe a „Településüzemeltetési és 

Településrendészeti Bizottság” szöveg lép. 

 

2. § Az SZMSZ 40. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület feladatai ellátásának elősegítésére állandó és szükség szerint ideiglenes /ad hoc/ 

bizottságokat működtet.  

Szalmatercs község képviselő-testülete az alábbi állandó bizottságot hozza létre: 

- Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság (Ügyrendjét a 4.sz. melléklet tartalmazza)” 

 

3. § (1) Az SZMSZ 42. § (3) bekezdésében a „Településgazdasági és Népjóléti Bizottság” szövegrész 

helyébe a „Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság” szöveg lép. 

(2) Az SZMSZ 43. § (1) bekezdés g) pontjában a „Településgazdasági és Népjóléti Bizottság” szövegrész 

helyébe a „Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság” szöveg lép. 

(3) Az SZMSZ 52. § (5) bekezdésben a „Településgazdasági és Népjóléti Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság” szöveg lép. 

(4) Az SZMSZ 53. § (6) bekezdésben a „Településgazdasági és Népjóléti Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság” szöveg lép. 

(5) Az SZMSZ 53. § (7) bekezdésben a „Településgazdasági és Népjóléti Bizottság” szövegrész helyébe a 

„Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság” szöveg lép. 

 

4. § Az SZMSZ 48. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Nemzetiségi önkormányzat 

48. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörben határozza 

meg szervezeti és működési rendjét. 

(2) Szalmatercs község képviselő-testülete a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez 

biztosítja a Szalmatercs, Kossuth út 17. számú ingatlan helyiségét. A települési kisebbségi önkormányzat 

képviselő-testülete működéséhez szükséges irodai feladatok (jegyzőkönyvek elkészítése, irodai 

sokszorosítás, levelek kézbesítése) ellátását a Körjegyzőség Szalmatercsi hivatala és ezzel kapcsolatban a 

felmerült költségeket Szalmatercs Község Önkormányzata biztosítja. 

(3) A községi önkormányzat ellátja a települési nemzeti önkormányzat gazdálkodási feladatait. 

(4) A helyi sajtó, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív nyelvhasználat kérdéskörében 

a roma nemzetiségi lakosságot e minőségében érintő helyi önkormányzati rendeletet a képviselő-testület a 

települési nemzeti önkormányzat egyetértésével alkotja meg. 

(5) A roma oktatást végző intézménnyel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseknél a véleményezési, 

egyetértési jog gyakorlására a közoktatási és a nemzetiségi törvény rendelkezései az irányadók. 

(6) A települési nemzetiségi, valamint a települési önkormányzat kapcsolatát a közöttük létrejött 

együttműködési megállapodás részletesen szabályozza.” 

 

5. § (1) Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2) Az SZMSZ 4. számú melléklete helyébe az e rendelet 2. számú melléklete lép. 

(3) Hatályát veszti az SZMSZ 5. számú melléklete és 6. számú melléklete. 

 



6. § Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba. 

 

Szalmatercs, 2012.február 14. 

 

 

 

Szentes Dezső      Vincze Nikolett 

polgármester          körjegyző 

 

 

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Szalmatercs, 2012. február 15. 

 

 

Vincze Nikolett 

   körjegyző 



1. melléklet a 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottság tagjainak névsora 

 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság 

Képviselői tagok: 

Gréczi-Zsoldos Miklós 

  Takács Tamás 

Szentes Dezsőné 

 

Külsős tagok: 

  Horváth Tamás 

  Illés Péter László 



2. melléklet a 4/2012. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

 

Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság 

Ügyrendje 

 

1. A bizottság szervezete 

 

1.1. A Településüzemeltetési és Településrendészeti Bizottság Szalmatercs Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének állandó bizottsága. 

1.2. A bizottság 5 tagból áll. A bizottság tagjai közül 3 fő települési képviselő, 2 fő külső bizottsági tag. 

1.3. A bizottság összetétele: 

A bizottság elnöke: Takács Tamás 

A bizottság képviselő tagjai: Gréczi-Zsoldos Miklós, Szentes Dezsőné 

A bizottság külső tagja: Horváth Tamás, Illés Péter László 

1.4. A Bizottság létszámának, személyi összetételének változásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni. 

1.5. A Bizottság feladatait, jog- és hatáskörét az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

mellékletében rögzíti. 

 

2. A bizottság feladatai 

 

2.1. A Bizottság általános feladatköreként előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a 

döntések végrehajtását: 

- a testületi döntések előkészítése érdekében megvitatja az előterjesztéseket és a határozat/rendelet 

tervezeteket, állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben, 

- benyújtja a Képviselő-testület által - annak éves Munkatervében vagy határozatával - meghatározott 

előterjesztéseket, 

- ellenőrzi feladatkörében a Körjegyzőségi Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek munkáját a 

képviselő testületi döntések előkészítésében, illetve annak végrehajtásában. 

2.2. A bizottság dönt az átruházott hatáskörbe tartozó ügyekben, ideértve a rendeletileg számára 

biztosított hatósági hatáskörben hozott döntéseket is. 

2.3. A bizottság kezdeményezési jogával élve a polgármester intézkedését kérheti, ha a Körjegyzőségi 

Hivatal tevékenységében a Képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati 

érdek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli. 

2.4. A bizottság elnökének feladatai különösen: 

- tervezi és szervezi a Bizottság tevékenységét, 

- összehívja és vezeti a Bizottság ülését, 

- gondoskodik a Bizottság határozatainak, javaslatainak megfelelő továbbításáról, 

- beszámol a képviselő-testületnek a Bizottság működéséről, 

- együttműködik a polgármesterrel és más bizottságok elnökeivel, 

- javaslatot tesz a Bizottsági tagok közötti munkamegosztásra, 

- állást foglal a Bizottság nevében a feladatkörébe tartozó kérdésekben. 

 

3. A bizottság jog- és hatásköre 

 

3.1. A Bizottság dönt: 

- minden olyan kérdésben, amellyel a képviselő-testület megbízza, meghatalmazza 

- a rendeletekben meghatározott kérdésekben 

3.2. A Bizottságot kezdeményezési és javaslattételi jog illeti meg a következő tárgykörökben: 

- a helyi közművelődésügyi, ifjúsági és sport feladatokkal kapcsolatban kezdeményező, javaslattevő, 

ellenőrző munkát végez; 

- kezdeményezi a művelődési otthon kihasználtságának elősegítését, nemcsak kulturális célra történő 

igénybevételét; 

- elősegíti a felnőtt lakosság, ifjúság és kisebbség művelődési szolgáltatásait, 

- elősegíti a mozgókönyvtár működését, szükség esetén részt vesz a szervezésben, 



- kezdeményezi az oktatási, nevelési, közművelődési és egyéb intézmények beszámoltatását, 

- támogatja a közösségi, kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődésre, társas életre 

szerveződő közösségek tevékenységeinek kibontakoztatását, 

- kezdeményezi a testnevelés, a diáksport, a szabadidősport, a természetjárás és a falusi turizmus 

lehetőségeinek nagyobb kihasználását, 

- kezdeményezi az értékteremtő közmunkaprogram beindítását, 

- kezdeményezi a Falusi Közmunkatanács felállítását, 

- kezdeményezi a lakossági fórumok szervezését („Hallgatunk Önökre”) 

- kezdeményezi az ifjúsági Tanács létrejöttét, 

- kezdeményezi az önkormányzati vállalkozások beindítását, a munkahelyteremtéseket (Első Magyar 

Falusi Foglalkoztatási Szolgálat) 

- javaslatot tesz a Falugondnoki szolgálat takarékosabb, színvonalasabb működtetésére, 

- kezdeményezi a faluújság kiadását, működtetését, 

- felméri a lakosság igényét sport és az idősek gondozása területeken, 

- javaslatot dolgoz ki a tovább tanuló fiatalok támogatására, 

- javaslatot tesz a díjak, elismerések alapítására, 

- javaslatot tesz a lakosság biztonságérzetének javítását szolgáló intézkedésekre, 

- javaslatot tesz pályázatíró cég kiválasztására, alkalmazására, 

- javaslatot tesz a közterület használati díjak megállapítására, 

- javaslatot dolgoz ki köztéri kamerák működtetésére, 

- segíti a körzeti megbízott munkáját, 

- javaslatot dolgoz ki az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartására, hasznosítására 

3.3. A Bizottság véleményezi az alábbi témakörökben készített előterjesztéseket 

- közszolgálat, közrend, településüzemeltetés, 

- a 100 eFt-ot meghaladó beszerzések, vásárlások, felújítását lebonyolítását, szükségességét, 

- a beruházások szükségességét, az elvégzett munkák, javítások, állagmegóvások minőségét, 

- mindazt, amellyel a képviselő-testület megbízza. 

3.4. A Bizottságot végrehajtási kötelezettség terheli a Képviselő-testület által részére meghatározott, 

alábbiakban felsorolt konkrét feladatok teljesítésében: 

- az önkormányzati beruházások ellenőrzése, 

- eszköz- és vagyonleltárak ellenőrzése, 

- településrendész szolgálat létrehozása 

3.5. A Bizottság ellenőrzi: 

- a meghatározott beruházások lebonyolítását, 

- az elkészült beruházások minőségét, 

- a beszerzéseket és a településüzemeltetésre átadott pénzeszközök hatékony felhasználását. 

3.6. A Bizottság köteles évente beszámolni a Képviselő-testületnek a rá háruló feladatok 

teljesítéséről. 

Az átruházott hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület utasítást adhat, illetve az átruházott hatáskört 

visszavonhatja, továbbá az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntések végrehajtását 

felfüggesztheti, amennyiben azok ellentétesek a jogszabályokban foglaltakkal, vagy sértik az 

Önkormányzat érdekeit. 

 

4. Joggyakorlás, jogorvoslat 

 

4.1. A Bizottság hatáskörét üléseken gyakorolja, érdemi döntéseit határozati formában hozza. 

4.2. Amennyiben a döntéshez szükséges szavazás eredményének megállapítása után a Bizottság tagja 

kéri, úgy az elnök elrendeli a kisebbségi vélemény pontos szövegének az ülésről készült jegyzőkönyvben 

történő rögzítését. 

4.3. Az önkormányzati jogkörben bizottság által hozott hatósági határozat ellen a Képviselő-testülethez 

lehet fellebbezni. 

 



5. A bizottság működése 

 

5.1. A Bizottság működésének alapja a Képviselő-testület éves Munkaterve, mely alapján a bizottság 

maga gondoskodik ülései napirendjeinek tervszerű összeállításáról. 

5.2. A Bizottsági Munkaterv tartalmazza: 

- a bizottsági ülések időpontját  

- a várható napirendeket, előterjesztéseket, 

- a bizottság által szükségesnek tartott, önként vállalt további feladatokat. 

5.3. A bizottsági munkaterv tervezetét a bizottság elnöke állítja össze és terjeszti a bizottság elé. 

 

6. A bizottság ülései 

 

6.1. A bizottság ülését az elnök (kivételes esetben a helyettesítésével megbízott személy hívja össze, az 

ülés meghívóját - és a bizottsági ülés elé szánt írásos előterjesztések anyagát – eljuttatva 

- a polgármesternek, alpolgármesternek, 

- a körjegyzőnek, 

- továbbá az érintetteknek tartott személyeknek is. 

Miután a bizottsági ülés nyilvános, így a meghívót ki kell függeszteni a Körjegyzőségi Hivatal 

hirdetőtábláján is. 

6.2. A bizottság zárt ülést az SZMSZ-ben (képviselő-testületi zárt ülésekre vonatkozóan) rögzített 

esetekben és az ott részletezett szabályok szerint tarthat. 

6.3. Zárt ülésen – a 6.1. pontban felsoroltakon kívül - csak a bizottság elnöke által meghívott szakértő, 

továbbá érintettnek tekintett fél vehet részt. 

6.4. A bizottság akkor határozatképes, ha ülésén a bizottsági tagok több mint fele jelen van. 

6.5. A határozathozatalhoz az összes bizottság tag több mint felének egybehangzó szavazata szükséges. 

6.6. Az ülésvezetés és döntéshozatal szabályai azonosak az SZMSZ-ben foglalt előírásokkal, az ülést a 

bizottság elnöke vagy általa felkért tag vezeti. 

 

7. Koordinatív feladatok 

 

7.1. A bizottsági elnök feladata, hogy a bizottsági ülés előtt a tárgyalandó anyagot egyeztesse a 

körjegyzővel, polgármesterrel, más bizottságokkal, társadalmi szervezetekkel. 

7.2. Több bizottság feladatkörébe tartozó ügyek megtárgyalásának szükségessége esetén a bizottságok 

együttes ülést is tarthatnak, melynek időpontjában, helyében és napirendjében, továbbá tanácskozási 

joggal felruházott meghívottjainak személyében a bizottságok elnökei állapodnak meg. 

Az együttes ülés vezetésének rendjéről és a szavazás módjáról a bizottságok elnökeinek közös javaslata 

alapján az ülésen résztvevő bizottsági tagok közösen döntenek. 

7.3. A község civil és politikai szervezeteinek delegált képviselői biztosítják az előkészítés és végrehajtás 

társadalmi kontrollját. 

 

8. A bizottság külső kapcsolatrendszere 

 

A bizottság ülésein tanácskozási jogot biztosít a településen működő önszerveződő közösségek, civil 

szervezetek tagjai számára. 

 

9. A bizottsági tevékenységgel összefüggő ügyviteli feladatok 

 

9.1. A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a Körjegyzőségi Hivatal látja el, aki gondoskodik: 

- a bizottsági ülések meghívóinak elkészítéséről és legkésőbb az ülést megelőző 3 nappal annak 

közreadásáról és kifüggesztéséről, 

- a jegyzőkönyv és jelenléti ív készítéséről, kezeléséről, 

- a bizottsági ülés résztvevőinek teljeskörű, szakszerű tájékoztatásáról, mely az egyes előterjesztések 

érdemi elbírálásához szükséges. 



9.2. A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a 

hozott döntést tartalmazza. 

9.3. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke írja alá. 

9.4. A jegyzőkönyv 1 példányát az ülést követő 10 munkanapon belül kell átadni a polgármesternek, 

illetve a körjegyzőnek. 

9.5. Az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvek 1 példányát meg 

kell küldeni a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek. A jegyzőkönyv 

továbbításáról a körjegyző gondoskodik. 

 

10. Záró rendelkezések 

Jelen Ügyrendet a bizottság a 2/2011. (I.20.) TTB határozatával fogadta el. 

 

Kelt, Szalmatercs, 2011. január 20. 

 

            Takács Tamás s.k. 

             bizottsági elnök 

 


