
Lovas Kőzség Önkormányzat Képviselő-lesiülétének
18/2014, (xll. 16.) önkormányzati réndelete

Lovas Község Önkormányzata szervezeti és Működési szabályzatáról

Lovas Köz5é8 Önkorrlányzatának Képviseló-testü|ete a2 AlaptöíVény 32, cikk (2)

bekezdésében me8határozott eredeti jo8alkotói hatáskörében, az AlaptörVény 32, cikk (1)

bekezdés d) pontjában meghatározott íeladatkörében eljárva, Valamint Magyarorszá8 helyi

önkormányzatairól szóló 2071. évi clxxxlx. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a

következőket rendeli el:

l. Általán05 rendelkezé5ek

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhélye:

1,§

(1) Az önkormányzat meenevezése: LoVas KöZsé8 Önkormányzata
(2) Az önkormányzat 5zékhelye: 8228 Lovas, Fő utca 8.

(3) Az önkormányzat levelezési cime: 8228 Lovas, Fő utca 8,

(4) Az önkormányzat adószáma: 15428969-1-19
(5) Az önkormányzat tevékenysége| 8411 álta|ános közigazgatás

(6) Az önkormányzat PlR száma:428963
(7) Az önkoímányzat honIapja: WWW,lovas,hu

(8) Az önkormányzat illetékessé8i terü|ete: LoVas község köz i8azgatá si terü lete

(9) LoVas közsé8 közigazgatásiterülete: 10 ha 6558 m2

(10)A közsé8et határolják: északon, észak,keleten Felsőörs, délen, dél-keleten Alsóörs,

dél-nyu8aton, nyu8aton Paloznak

1) Alsóörsi
a)

b)

c)

d)

e)
f)

8)
h}

i)

j)

2. Az ónkormányzat fenntartásában működő intézmények

2.§

Közös Ónkormányzati Hivatal
székhelye: 8226 Alsóör5, Ady Endre utca 7.

levelezési cime: 8226 Alsóör5, Ady Endre utca 7.

adószáma: 15803500-1-19
tevékenysé8e: 8411 általáno5 közigazgatás
PlR száma:803504
honlapja: WWW.alsoors.hu

illetékességi területe] Alsóörs é5 LoVa5 község közi8az8atási területe

alapítás időpontja: 2013, januáí 1,

atapítói jo8 8yakorlójaI Alsóörs Község Önkormányzata
Lovas KöZség Önkormányzata

gazdálkodási besorolása: önállóan működő é5 8azdálkodó



3.§

(1) Lovas Köz5é8 Önkormányzatának jelképeit és azok használatának rendjét az 5/1998. (Vl.

11.) ónkormányzati rendelet szabályozza,
(2) Lovas község önkormányzat díszpol8ári cím adományozásának rendjét a 3/2000, {lV. 28.)

önkormányzati rendelet szabályozza.

4.§
Lova5 közsé8 testvértelepüléseI Nyitra8e5zte (szloVákia),

ll. Az önkormányzat feladat- és hatáskórei

5.§

LoVas Közsé8 Önkormányzata jogi személy, Az önkormányzati jogokat - a jelen rendeletben
fo8lalt kivételekkel - az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

6.§

(1) A Képvjselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, bizottsá8aira átruházhatja. E

hatáskör 8yakorlásához utasítást adhat, e hatáskört Visszavonhatja.
(2) A Képviselő-testület által az átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.

7.§

(1)A Képviseló-testület hatásköréből nem ruházható át:

a) a rendeletalkotási
b) szervezetének kiaIakitása és működésének meghatá.ozása, a töívény által

hatáskörébe utalt Választás, kinevezés, vezetói megbízás;
c} a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és el15merő címek alapítása;
d) a 8azdasá8i píogram, a hitelíelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfe|Vétel vagy

más adósságot keletkeztető kötelezettsé8vállalás, alapítVányi foríá5 átvétele és

átadása;
e) önkormányzati társulás létrehozása, megszúntetése, abból történő kiVálás, a

társulási me8állapodás módosítása, táí5uláshoz, érdekképviseleti szervezethez
Való csatlakozás, abból történő kiválás;

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való e8yüttműködésről, nemzetközi
önkormányzati 5zervezethez Való csatlakozás, abból történő kiválás;

g), intézmény alapítása, átszervezé5e, megszüntetése;
h) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állításaj
i) eljárás kezdeményezéseazAlkotmánybírósá8nál;
j) a bíróságok ü|nökeinek megválasztása;
k) áIlásfoglalás intézmény átszervezésérő|, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási

körzeteiről, há a sZolgáltatás a települést is érinti;
l) a települési képViselő, pol8ármester méltatlansá8i és a Va8yonnyilatkozati

eljárással kapcsolatos, továbbá összeíérhetetlenségi ügyében Való döntés;
m) az önkormányzati képviselői me8bízatá§ me8szűnéséről Való döntés, ha a

képviselő egy éVen át nem Vesz részt a képviselő-testület ülésén;
n) a településíejlesztési eszközök és a településszerkezeti terV jóVáhagyása;



o) területszervezési kezdeményezés;
p) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

(2) Az (1) bekezdésben fo8laltakon túlmenően a Képviseló-testület hatásköréből nem
ruházható át:

a) a Képviselő-testűlet hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmáVal a
személyi alapbér meghatározása,

b) a Képvi5elő-testület munkatervének elfogadása.

8.§

A Képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő tórvényi Változásokról, az átruházhatóság
törVényi feltételeiről a je8yzó a képviselő,testületet tájékoztatja,

lll. Az ónkormányzati képviselő, a képviselő-testület

1. Az önkormányzati képviselő

9.§

Az önkormányzati képviselők névsorátjelen rendelet .t. sz.imd m elléklete taíta|mazza.

10. §

Az önkormányzati képviselók képviselőitevékenységükért tiszteletdúat nem állapítanak meg
é5 nem fo8adnak el,

11. §

(1) AZ önkormányzati képviselő a törvényben me8határozottakon túl kóteles
a) a képviselő,testület, i|letőle8 - bizottsá8ba beválasztott képviselő esetén - a

blzottság ülésén megjelenni és a munkában tevékenyen részt Venni,
b) elháríthatatlan akadályoztatás esetén táVolmaradását a polgáímesternek,

il]etőle8 a bizottság elnökének előre bejelenteni,
c) felkérés alapján közreműködni a képvi§elő-testület, illetőleg a bizottság

ténymegállapító é5 e8yéb Vizsgálataiban,
d) képviselői minősé8éhez, közé|eti tevékenysé8éhez méltó ma8atartást tanúsítani,

' életVitelt folytatni,
e) tartózkodni a képViselői minősé8ében megszerzett Vagy tudomá5ára jutott

információ saját masa és más előnyére, illetőle8 hátíányára történő
felhasználásától,

12. §
(1) A települési képviselő a település e8észéért Vá|lalt felelősséggel képviseli Választóinak

érdekeit.
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(2} A települé5i képviselő jogai:

a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabáIyzatban
meghatározott módon - kezdeményezheti rendelet me8alkotását Vagy határozat
meghozatalát,
a képviselő-testület ülésén a polgármestertól (alpo18ármesteítől), a )eg)tzőtől, a

bizottsá8 elnökétől önkormányzati ügyekben feivilá8o5ítást kérhet, amelyre az

ülésen - Va8y le8később harminc napon belül írásban - érdemiVálaszt kelladni,
kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni,
vagy kéré5ére a Véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben,

tanác5kozási jo88al íészt Vehet a képviselő-testület bármely bizottságának
nyiIVános Va8y zárt ülésén, Javasolhatja a bizottság élnökének a bizottság
feladatkörébe tartozó ügy mestár8yalását, amelyet a bizottság le8közelebbi ülése

elé kell terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati képviselőt me8 kell híVni.

Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület Vizs8álja felül bizottsá8ának, a

polgármesternek,arészönkormányzattestületének,aje8yzőnek-aképviselő-
testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését,
megbízá5 alapján képviselheti a képviselő-testületet,
a po|8ármestertől i8ényelheti a képviselői munkájához szük5éges tájékoztatást,
KöZérdekű ü8yben kezdeményezheti a po|8ármester intézkedését, amelyre annak

harminc napon belülérdemiVáIaszt kell adni,
a testületi munkában Való részvételhez 5zükséges időtartam alatt a munkahelyén
íelmentést élvez a munkavégzés alól, Az emiatt kiesett jöVedelrnét a képviselő-
testület téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő
társadalombiztosítá5i ellátásra is jo8osult. A képviseló-testület átalán},t is

d)

b)

c)

e)

f)

c)

megállapíthat,
h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottsá8ának ülésén a masyar

jelnyelVet Vagy az általa Választott speciális kommunikációs rendszert
használhatja, A ma8yar j€lnyelv, Valamint a Választott speciális kommunikációs
rendszer használatának Valamennyi költsé8ét az önkormányzat biztosíüa,

i) köteles a testületi ülé5eken megjelenni, a képviselő-testület mUnkájában és

döntéshozatali e|járásában résztVenni,
j} eskütételét köVetően három hónapon belül köteles részt Venni a kormányhivatal

által szervezett képzésen,
k) köteles kapcsolatot tartani a Választópolgá.okkal, akiknek évente le8alább e8y

alkalommal tájékoztatást nyújt képviselói tevékenységéről.

(3) Az önkormányzati képviseló e minősé8ére saját szakmai Va8y üzleti ü8yében nem

hivaikozhat.

2. A képviselő-testület

13. §

A képviseló-testület önkormányzati feladatait a szeíVei, vaIamint az önkormányzati

képviselők, alpol8ármester közreműködéséVel látja el.
(1)
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(2) Az egyes feladatok ellátásának sorrendi me8határozásánál a munkaterv az ellátáshoz
szüksé8e§ anyagi eszközök tekintetében pedi8 az éVes költségvetés előirányzatai a

me8határozóak.

14. §

(1) A képviselő-testület tagjainak létszáma a po18ármesterrel együtt: 5 fő.
(2) A képviseló,testü|et határozatképes, ha tasjai kö2ül az ülésen le8alább 3 fó jelen Van.

(3) Ha a (2) bekezdésben me8határozott számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés

határozatképtelen, A határozatképtelen ülést 8 napon belül Változatlan napirendek

tár8yalására újra össze kelI hívni,

3. A képviselő-testület munkaterve

15. §

(1) A képv'selő-testület mUnkaterV alapján Végzi munkáját.
(2) A képviseló-testület mUnkaterve féléVre készül, melyet a polgármester terjeszt a

képviselő-testület elé le8később a tár8yéVet me8előző éV novembe.30-ig é5 a tárgyéV

május 31-i8.
(3) A munkaterV tervezetére javaslatot tesznek:

a) önkormányzatiképViselők,
b) bi2ottsáe(ok)
c) alpol8ármester,
d\ ielyző, aljeeyző.

(4) A munkaterV tartalmazza:
a) a testületi ülé5ek tervezett ;dőpontjait,

b) a tervezett napirendek címét,
c) az elóterjesztők nevét.

(5) A munkatervi javaslat előterjesztésekor a pol8ármester tájékoztatást ad a tervezet

összeállításánál figyeImen kíVül ha8yott javaslatokról és azok indokairól.
(6) A potgármester a munkaterv elfogadását köVetően ífásban értesíti a munkatervbe fel

nem Vett javaslatok elóterjesztőit, Az értesítésben ki kell térni a munkateíVbe íel nem

Vett javaslatok indokaira.

{7} A képviselőtestület álta1 elfo8adott munkatervet írá,9ban me8 kell küldeni:

a) az önkormányzati képviselőknek,
b) a bizottság(ok) nem képviselő ta8jainak,
c) a munkatervbe felVett javaslat előterjesztőjének.

4. A képviselő-testület ülé5ének összehívása

16. §

(1) Kivételes esetekben a testület rendkíVüli üIésre is összehíVható.

{2) A képviseló-testület rendes ülését a polgármester akadályoztatása eselén az őt

helyettesítő alpol8ármester híVja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a
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tár8yalandó napirend Vagy egyéb körűlménv indokolja a képviseló-testület ülése a

székhelyen kíVül máshoVá i5 összehíVható.
(3) A képviselő-testület íendkíVüli ülését óssze kell híVni 2 fó települési képviselő Va8y a

képvisélő-testület bizottsá8ának indítVányáía az indítvány kézhezvételétő| számított 15

napon belüli időpontra. Amennyiben a rendkíVüli ülés ósszehíVásáról a polgármester

(akadályoztatása esetén az alpolgármester) nem intézkedik, abban az esetben a

képviseló-testület ülését a kormányhivataI Vezetóje hívja össze,

(4} Az ülésíe szóló meghívót é5 írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a

Képviselők és a tanácskozásijoggal meghíVottak az ülés időpontját megelőzően legalább

3 nappal kézhez kapják.
(5} A renjelet-tervezetek és a koncepcionális jellegű határozatok előterjesztését és a döntési

javaslat tervezetét, a testületi ülést me8előzően te8alább 5 nappal korábban kell

kiküldeni.
(6) A (a) és (5) bekezdés rendelkezéseitől eltérni csak kivételes esetben és a pol8ármester

előzetes engedélyéVel lehet,
(7) Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a képviselő-testület ülése formális meghívó nélkül

5. A képviselő-testület ülésére meghívandók köre

17. §

(1) A képviselő-testület ülésére me8 kell híVni:

a) a képviselő-te5tületet,
b) a je8yzót, alje8yzőt,
c} a napirendi pontok e|őadóit,
d) akit a polgármester me8jelölt Vagy a képviselő-testület indokoltnak tart,

(2) A képviselő-testület ülésén a település képviselők szavazati jo88al Vesznek lészt, amely

magában foglalja a tanácskozás jo8át i5,

(3) A meghíVottak közül tanácskozá5ijo8 ilIeti meg az ülé5 Valamennyi napirendi pontjához

kapcsolódóan:
a) a je8yzőt, alje8ylót,
b) aht a pol8áímester meghíVott,

{4) A me8híVottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatáíozott napirendjéhez

kapciolódóan:
a) a napirendi pont előadóját,
b) a hivatal szakembereinek a szakterületüket érintő napirendi pontoknál,

c) akit a polgármester meghívott,

teleíonon Va8y elektronikUs úton is összehíVható.

{8) A képvi§eló-testület rendes ülésének idópontjáról, helyéről és napirendjéról a me8híVó

kiküldésévet eByidejúles a település lakosságát is tájékoztatni kell, A tájékoztatás a

községben elhelyezett hirdetőtáblákon és a település hivatalos honlapján történik,
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6. A képviselő-testül€t ülése

18. §

(1) A képviselő testület ülése nyi|Vános, azon bármely állampoI8ár szabadon részt véhet, és

az ülésvezető en8edélye alapján f€lszólalhat.
(2) A képviselő-testúlet zárt ülést tart:

a) választás, kinevezés, felmentés, vezetői me8bízás adása, illetőleg Vi§§zavonása,

fegyelmi eljárás me8indítá5a és állásfoglalást igónyló személyi ügy tár8yalásakor, ha

az éíintett a nyilVános tár8yalásba nem e8yezik bele,
b) önkormányzati hatósá8i, összeférhetetlensé8i, méltatlansá8i és kitüntetési ügy

tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, Valamint va8yonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárá5 esetén.

(3) A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a VagyonáVal Való rendelkezés és az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározá5akor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás az önkolmányzat Vagy más érintett üzleti érdekét séítené,

(4) A zárt ülésen a képviselő testület tagjai, a jelyző, alieglző továbbá meghívása esetén a
közös önkormányzati hivatal ü8yintézője, az érintett személy és annak jo8i képviselője,
valamint a szakértő vesz részt.

7. A napirend megállapítása

19, §

(1) A képvise|ő-testület az előterjesztett napirendtőlvita nélkül dönt.
(2) Napirendi pont tár8yalásának ethalasztására az előterjesztő és bármely képviselő tehet

javaslatot: A javaslatot az ülésvezető fel5zólítására indokolni kell. A javaslat ós az indoklás
elfo8adásáról a képviselő testület vita nélküIhatároz,

{3) A képviselő,te5tület a napirendi pontokat az elfo8adott sorrend szerint tár8yalja,

20. §

A két ülés köZótti idő5zak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a képviselő,testület a

napirend előtti témák között - Vita nélkül tudomásuI VesZi, Valamint dönt a lejárt határidejű
határozatok Végrehajtásáról szóló beszámolók, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott
intézkedé5ek eIfogadásáról,

2r. §

A napirend sürgőssé8i iár8yalását indítVányozhatja:
a) bármelyik képviselő,
b) a jegyző, alje8yző,
c) a témakdrlerint illetekes bizottsá8,
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(1)

(2)

22. §

A sür8ősségi inditványt - röVid indokolással - legkésőbb az ülé§t megelőző munkanap 12

ó.ájái8 kell a polgármesternel benyújtani
A sür8őssé8 elíogadásáról a képvi5elő-testület Vita nélkül minó5ített többséggel határoz,

8. A képviselő-testúlet ülésének vezetése

23. §

A képviselő-testület ü|é5ét a polgármester, akadályoziatása esetében az őt helyettesítő

alpol8ármester, a pol8ármester é5 az alpolgáímester együttes akadályoztatásá esetén a

korelnök vezeti.

24. §

Az ülésvezető feladatai és jogo5ítVányai:

a) megállapitja, figyelemmel kíséri a határozatképessé8et, me8nyitja és berekeszti az

ülést.
b) táiékoztatást ad a két ülés közötti eseményekról, Valamint beszámol a lejárt

határidejű határozatok végrehajtásáról, továbbá tájékoztatást ad a zárt ülé5ről a

5zemélyi5égi jo8ok fi8yelembevételével,
c) elóterjeszti a napirendi javaslatot, tájékoztatást ad az esetle8es sürgőssé8i

indítVányról,
d) napirendi pontonként megnYitja, Vezeti ilIetóIeg lezárja a Vitát szavazásra bocsátja a

döntési jaVaslatokat.

e) a hosszúra nyúlt Vita lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások

időtartamának koílátozását Vagy a Vita lezárását.

f) hozzászóláskor megadja, me8ta8adja Vagy megvonja a szót a jelenléVők bármelyik

tekintetében,
g) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgya|t témától, a

íi8yelmeztetés eredménytelensége esetén me8vonja a szót, aminek

követkeZményeként az illető személy ugyanazon ü8yben nem szólalhat fel,

h) tárgyalási 5zünetet rendelhet el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény

felmerülésekor, az ülést meghatározott időre íélbeszakítja Vagy berekeszti,

i) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendreutasítja azt, aki az ülésen móltatlan

magatartást tanúsít.

9. Felvilágo5ítás kérés és kérdésfeltétel

25. §

(1) A települé5 képViselő a képvi5elő-testület ülésén a

a) polgármestertől,
b) jegyzőtől, aljeeyzőtől,
c) bizottsá8 elnökétől
önkormányzati ü8yekben felvilágo5ítást kérhet, melyre

napon belül írá5ban - érdemiVálaszt kell adni.
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{2) A képviselő-testület ülésén akkor ke|l választ adni, ha kérdést az ülés előtt 2 nappal a

képviselő írásban a pol8ármesterhez benYújtotta.

10. A vita és a döntéshozatal módia

26, §

A napirendi pont tár8ya|ását írásbeli előterjesztés esetén maximum 10 perces szóbeli

kiegászítés előzheti meg. Ennek me8tételére az előterjesztő, vagy a tár8yban illetékes

bizottsá8 elnöke jo8osult.

n szóbeii kiegészítés nem ismételheti me8 az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest ú]

információkat kell tartalmaznia,

27. §

A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselők és a meghivottak

kérdést intézhetnek.
A kérdések eIhangzása után Válaszadás köVetkezik.

A kérdések és válaszadások után a hozzászó|á9ok köVetkeznek, Ha ugyanaz a személy

ugyanazon napirendi pontnál másodszor is hozzászólásra jelentkezik, az ülésvezető a

második hozzászólást 3 percre korlátozhatja.

(1)

12)

(1)

í2)
{3)

A napirendi pont Vitáját

hozzászólá5okía,

28. §

az előterjesztő összefo8lalja, e8yúttal reagál az elhangzott

29. §

(1)

(2)

Az ülésvezetó a Vita lezárása után az etőterjesztésben szereplő és a Vitában elhan8zott

javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra oly módon, hogy előbb a Vitában elhan8zó

módosító, kie8észítő inditvánVokról, Végül az előterjesztésben szeíeplő javaslatról dóntsön a

képViselő-testület.

30. §

A határozat me8hozatalához a jelenléVó képviselbk több mint felének (legalább 3 fő)

e8yhangú szavazata szükséges (egyszerű löbbsé8).

A ríle8VálasZtott képvise|ők több, mit felének tegalább 3 fő egyhangú szavazata

(minősített több5é8) 5zükséges:

a) rendeletaIkotáshoz,
li" képvise|ő-testület szervezetének kialakításához és működésének

meghatároZásához, módosítá5ához é5 hatályon kíVü| helyezéséhez,

c) a k;pViseló,testület hatáskörébe utalt Választás, kinevezés, me8bízá5 eldöntéséhez,

dl önkormányzatitársulás létrehozásához, megszüntetéséhez, abbóltörténó kiváláshoz,

társulá5i me8átlapodás módosításához, társuláshoz, érdekképviseleti 5zervezethez

való csatlakozáshoz. abbó| történő kiváláshoz,
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me8állapodás kü|földi önkormányzattat Vató együttmúködésről, nemzetközi

önkormányzati szervezethez Való csatlakozáshoz, abból történő kiváláshoz,

intézmény alapitásához, át5zervezéséhez, me8szünteté5éhez,

képviselő döntéshozatalból tórténő kizáráshoz, az összeférhetetlensé8, valamint á

máltatlanság me8állapításához, képviselői megbízatás megszűnéséról való

döntéshez,
jelen rendelet 19,§ (3) bekezdése szerinti záít ülés elrendeléséhez,

titkos szavazás elrendeléséhez,
a képviselő-testület megbízatásának lejáíta előtti feloszlása név szerinti szavazással

történő kimondásához.

31. §

(1) A képviselő-testület döntéseit általában nyí|t szavazással, kézfelemeléssel hozza, A

képviselő-testület bármelyik képviselő indítványára néV szerinti szavazást rendelhet el

adott ü8yben.

{2) A néV s;erinti szavazás alkalmával a je8yző a ma8yar abc szabályai szeíint összeállított

névsor alapján minden képviselót 5zemély szerint szólít, é5 a képviselő által adott Választ

(igen, nem, tartózkodom) a névsorban rö8zíti, A szavazás végén a képviselő a

nyilatkozatát aláírásáVal hitelesíti,
A nyílt szavazás eredményót az ülésvezető ál|apítja meg, illetóleB - a szavazatok téves

összeszámlálása miatt - elrendelheti a szavazás me8ismétlését,

Ha a nyílt szaVazás során szavazateByenlőséB áll elő (a jelenléVő képviselők fele igen-nel,

másik iele nem-mel szavazott) a levezető elnök mé8 ugyanazon az ülésen elrendelhetia

szavazás me8ismétlését.
Titkos szaVazá5t kell tartani az alpolgármester me8választásakor,

A képviseIó-testület titkos szavazást tarthat jelen rendelet 19.§ {2} és (3) bekezdésében

foglalt ü8yekben.
n 1itkos szavazást a képviselő-testület által egYszerű szótöbbséggel megbízott két

testületita8 bonyolítja le, a szaVazóurna és szavazólapok alkalmazásáVal,

Ha a szavazás.a bocsátott kérdés nem kapja meg sem a többségi i8en-t, 5e a többségi

nem-et, érVényes döntés nem szűletett. Ez esetben a soron köVetkezó ülésen a szavazás

megismétléséíe került 5or. Amennyiben ekkor sem születik érvényes döntés, úgy a

levezetó elnök ugyanazon ülé5en i5mételten s2avazásra bocsátja a kérdést, Amennyiben

ekkor sem kerül elfogadásra adott ügy, ebben az esetben eIutasítottnak keIltekinteni,

e)

í)
c)

h)

i)

j)

(3)

(4)

(7J

(8)

(5)

(6)

{1)

11. A képViselő-testület döntései

32. §.

A képViselő-testület:
a) íendeletet álkot,
b) határozatot hoz,
A képviselő,testület 5zámozott határozat nélkül dönt:

a) a napirend me8határozásáról,
b) az ü8yrendi kérdé5ekről,
c) aképViselői{elvilá8o5ításkérdésreadott,

(2)
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d) Valamint a kéídésre adott Válasz elfogadásáról.
(3) A képviselő-testület döntéseit a jegyzőkönyvben rögzíteni kell,

33. §

{1) A képviselő-testület,számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti

megfo8atmazásban, Valamint a Végrehajtásért felelós nevét, beosztását és a Végrehajtás

határidejét.

{2) A bonyolultabb, több módosító indítVány előterjesztése, VaIamint a szóban tett
javaslairól hozott döntés szó szerinti fie8fogalmaZásának idejére az ülésvezető az ülést

felíü88esztheti,
(3) A képviseló-testület hatósá8i ü8yekben hozott határozataira - Magyaror5zág helyj

ónkormányzatairól szó|ó 2017. éVi cüxxlx. törvényben (továbbiakban: MötV,) íoglalt

eltérésekkeI a közigazgatási hatósá8i eljárás általános 5zabályait alkalmazni,

12. A rendelet alkotá§a

34. §

{1) Rendelet alkotását bármelyik képviselő, a rendelet tárgya szerint illetékes bizottsá8 és a

jegyző, aljegyző,ualamint a Kúria írásban kezdeményezheti a pol8ármesternél,

(2} Ha a rendelettervezetet a kezdeményező tár8yalá5ra alkalmas módon nyújtotta be, a2t a

polgármesteí a 50ron köVetkező ülés napiíendijavaslatába felveszi.
(3) Ha a rendelettervezet lészletes előkészítést igényel az ülésvezető indítVányozza, hogy a

képviselő-testület fo8laljon állást a rendeletalkotás szüksésességéről, főbb elveiról, az

előkészítés menetéről a benyújtás határidejéről és fe|előséről,

(4) A képviselő-testület meghatározhatja a rendelettervezet kétfordulós tárgyalását is,

{5) A rendelettervezetek szakszerű előkészítéséról esetenként bizottság bevonásáVal a

je8yzó, aljegyző gondoskodik,
(6) A képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet ki kell hirdetni, a

számozott határozatokat pedig jegyzőkönyvi kivonat formában a határozattal

érintetteknek me8 kell küldeni,
(7) Az önkormányzat rendelet kihirdetése a szabályszerűen me8alkotott és aláírt rendelet

szöVe8ének önkormányzati hirdetőtáblákon Való kifü88esztéséVeI történik. A rendeletet

az önkormányzat honlapján is közzé kelltenni,
(8) Az elfogadott ön kormánYzati rend eletet a polgármester é5 a je8yző írja alá.

{9) A rendelteket külön-külön a naptári éV elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és

évszámmal kell ellátni,

{1o} A rendeletet a kihirdetését köVetően haladéktalanul fel kell terjeszteni a

kormányhiVatalhoZ.
(11) A megalkotott rende|etek kihirdetéséről, a határozatok közléséről, a rendeletek és

határozatok nyilVántartásáról folyamatos karbantartá5áról a jelyző, a|]egyző

gondoskodik, A karbantartás során szük5éges kezdeményezni a rendeletek módosítását,

hatályon kíVül helyezését,
(72) A képViselő-testület kétéVenként felülviz§gálja a rendeletek hatályos§á8át,
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13. A képvi5elő-testület dokumentumai

35. §

(1) A képviselő-testület üléséről nem szószerinti jegyzókönyvet keIl készíteni, A jegyzőkönyv

kettő példányban készítendő, amety tartatmazza az ülés kezdetének é5 befejezésének

idejét.
(2) Az ü|é5 jegyzőkönyvének elkészíté5éről a je8yző, alje8yző gondoskodik,

(3) A képviselő-testület üIésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja a|á,

i+!n képviselő-testolet bármety képviselő javaslatáía egyszerú szótóbbség8el dönthet arról,

ho8y
a) valamely hozzászólás, va8y

b) a határozathozatal során kisebbségben maradt képviselők Véleménye

szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvbe,

(5) A je8yzőkönyV mellékletét képezi:

a} a meghívó,
b) a jelenléti íV,

c) a megtárgya|t előterjesztések,
d) a je8yzőkónyvben nem részletezett rendelet,

e) az írásban benyújtott hozzászólások,

f) egyéb írásos indítványok.
(6) A képViseló-te5tületi ülé5ekíől készített je8yzőkönyv eíedeti példányát annak

mellékleteivel egvütt az Önkormányzat Hivatalában, de annak irattárától elkülönítve kell

e]helyezni,
(7) A je8yzőkönyvet az ülést köVető 15 napon belül a jegyző köteles felterjeszteni a

kormányhivatalhoz,
(8) A nyílt ülé5ról készült je8yzőkönyveket é5 azok mellékleteit az Alsóörsi Közös

Önkormányzati Hivatal Lovasi kirende|tsé8én az áltampolgárok és a képviselók számára

hozzáférhetővé kell tenni.
(9) A zárt ütésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános. A zárt ülésekről készített

jegyzőkön}^r'ekben, valamint az ülések írásos anyagában az érintetteken és a jelen

rendelet 19,§ (4} bekezdésében fel5oroltakon kívűI má5 nem tekinthet be, A zárt ülések

jegyzőkönyveit és írásos anyagait az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell

tárolni és me8őrizni,

lV. A bizottságok

36. §

A képviselő-testület bizottságai e|őkészílő, véleményező, .iavaslatteVő, elIenőrzési

feladatokat el|átó - a képviselő-testület á|tal önkormányzati ü8yekben d öntési jogkörrel

is felruházható - egymássaI mellérendeltségi Viszonyban álló, Válasziott testületi

szerVek.
A képviselő-testület átlandó és ideiglenes bizottságot hozhat |étre. A képviselő-testület a

fontosabb önkormányzati feladatokra állandó bizottsá8okat hoz létre,

(1)

i2)



{1)

12}

(3)

(3) A képvise|ő-testület az ideiglenes bizottsá8ot me8határozott időre Va8y íeladat
elvégzésére hozza létre, amely ezt követően automatiku5an me8szűnik. Az idei8lenes

bizottsá8ía az állandó bizottsá8ra Vonatkozó rendelkezé5eket kell alkalmazni.

37. §

(1) A bizottsá8ok taglétszámát és személyi összetételét a bizottsági munka hatékonysá8ának

szempontjai határozzák me8, A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottsáBok

elnevezését és személyi összetételét jelen rende|et 2. szómú melléklete tarta|mazza.

(2) A képviselő-testület a köVetkező á|landó bizottságot hozza létre: Va8yonnyilatkozat

Nyilvántaító és Ellenőrző Bizottsá8.
(3) A Vagyonnyilatkozat NyilVántartó é5 Ellenőrző Bizottsá8 a Va8yonnyilatkozatok

nyilVántartását és ellenőrzését vé8zi el, leíolytatja a Vagyonnyilatkozatokkal

kapcsolatos eljárást, Valamint feladatkö.ébe tartozik a képviselők köztartozásmentes

adatbázisba történó felVételének nyilVántartása.

J8. §

A képviseló-testület a bizottsá8ok létszámáról, ósszetételéről, feladatköréről a

megalakítá5ukkor döni, de szük5é8 esetén bármelyik képviselő indítványára azt

módosíthatja, jelen íendelet módosításáVal eByidejűle8,

A bizottság elnökét és tagiainak több mint felét a képviselők közül kel| Választeni. A
polgármester, az alpolgármester, valamint az Önkormányzat HiVatalának dolgozója nem

lehet a bizottsá8 elnöke, ta8ja.
A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jo8ai és kötelezettsé8ei a bizottsági

múködé55el ös§zefüg8ésben azono5ak,

39. §

A bizottsások működésének fóbb szabályait jelen rendelet tartalmazza. A

részletszabályokat jelen rendelet szabályaival összhan8ban a bizottságok ü8yrendjükben

álIapítják meg, A bizottság az ü8yrendjét maga készíti és fogadja el, de azt tájékoztatás

céljából a képvi5elő,testület elé kell terjeszteni,

40. §

(1) A bizottságok üléseiket szükség szerint, de legalább kéthavonta tartják.

(2) A bizbfuá8 ülését az elnök híVja össze úgy, hogy az érdekelteket legalább az ülést

megelőző két munkanappal kézhez kapják.
(3) A bizottságot 15 napon belü|i időpontra össze kell hívni a polsármester, az

alpo18ármester é5 a bizottságj tagok több minl íelének napirendijaVaslatot is tartalmazó

inditványára.
(4) A biZottság ülése akkor határozatképes, ha azon a me8Választott bizottsá8 ta8jainak több

mint fele jelen Van.

{5) A bizottságok tervezett üléseikről és napirendjéról a képviselőket tájékoztatni kötelesek,

A bizottsá8 ülésén tagjai kíVül más személy csak a bizottsáB elnőke általi me8híVás

alapján Vehet részt,
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(6)

17)
(8)

A bizottság tagjai a bizottsá8 ülésein köteles részt Venni. Ha a bizottsá8i tag az éVes

bizottsá8l ülések számának legalább felén nem Vett részt, úgy a bizottsá8 elnökének
javaslata alapján a képviselő-testület bizottsá8i tagságát megszünteti,
A bizottság konkrét témakörben külső szakértőket is i8énybe vehet.
A bizottsági üIé5ek idópontjáról a tár8yalandó napirendről a pol8ármestert és a jegyzőt,

aljegyzőt le8alább 2 munkanappal korábban értesíteni kell,

12)

(3)

(4)

(5)

{6)

41. §

{1) A bizottsá8 a feladat- és hatá5körébe tartozó kérdésekben általában egyszerű

szótöbbséggel dönt
A bizottsági döntéshozataIból ki kell zárni azt, aki Va8y akinek a hozzátartozóját
szemé|yesen érinti az ü8y, A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A
kizárásról az elnók e§etén a po18ármester, bizottságita8 esetén a bizottság dönt.

A bizottság hatósá8i jogkörében - az MötV -ben foglalt eltérésekkel - a közi8azgatási

hatósá8i eljárás és szolgáliatás általános szabályairól 5zó|ó 2oo4. éVi cXL, törvény

{továbbiakban: Ket,) szabálya, az átruházott hatáskör gyakorlása során pedig a jelen

rendelet szabályai szerinti hatá.ozati íormában hozza meg döntését.
A bizottság döntésének kiadmányozója bizottsá8 elnöke va8y táVollétében az általa

me8bízott személy,
A bizottsági döntések Vé8rehajtásáról, továbbá a működésükhöz szükséges szakmai,

technikai és adminisztrációs feltételek biztosításálól a jelyző, alje8yző útján

8ondo5kodik.
A bizottság ülésérőljegyzőkönyv készül, melyet a bizottság elnöke és egy ta8ja hitelesít
aláírásával,

V. A polgármester

42, §

i1) A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.
(2) A pol8ármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő testület a me8bízatás

időtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértéséVel a szervezetj és működési

szabályzat egyidejű módo5ításáVal me8Változtathátja,
(3) A polgármester az MötV-beó meghatározott pol8ármesteri illetmény 50%,áVal

megegvező mértékú t;szteletdúra jogosult, melynek egészéről Va8y meghatározott
ré5zéről a képviselő-testü|ethez intézett írásbelinyilatkozatáVal lemondhat.

(4) Tá15ádalmi megbízatású po18ármester, havonta az illetményének, tiszteletdüának 15%-

ában meghatározott összegű költ5é8térítésre jogosult,

(5) A képviselő-testület törvényes képviselője a polgármester, aki a képviseleti jog

esetenkénti ellátásáVal az alpol8ármestert is megbí2hatja.

{6) A polgármester ta8jai a képviselő-testületnek a képviselő-testület határozatképessé8e,
dóntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő, A
polgármester me8Vála5ztá5át követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.

(7) A polgármester az Önkormányzat Hivatalában hetente egY napon fogadóórát tart. A
polgármester fo8adóórája minden héten csütörtökön dé|előtt 9,00 órátóI délUtán 16.00
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(1)

óráig tart. A polgármester fogadónapján kívül szükség szerint eljár a község, ill, az

önkormányzat ügyeiben.

43. §

A polgármester:
a) a képviseló-testület döntései szerint és

ÖnkormánY2ati Hivatal Lovasi kirendeltségét,
saját hatáskörben irányítja a Közös

b) a jegyző, alje8yző java§latainak figyelembevételéVel

az önkormányzat munkájának a szeívezésében,
meghatározza a hivatal feladatait

a döntések előkészítésében és

kiadmányozás rendjét
alpolgármester é5 az önkormányzati

Végrehajtá5áVal,
c) dö-nt a'jogszabály által hatáskörébe utalt állami8az8atási ü8yekben, hatósági

hatáskörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja az alpol8ármesterre,

a jegyzőre, az aljegyzőre, a közö5 önkormányzati hivatal ügyintézőjére,

d\ a'iJeyző javaslatáia elóterjesztést nyújt be a képviseló-testületnek a hivatal belső, 
.rári"r"ri tagozódá5ának, létszámának, mUnkarendjének, Valamint ügyfélfo8adá5i

rendjének me8hatáfozá5ára,
e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a

í) gyakorolja az egyéb munká|tatói jogokat az

intézménWezetők tekintetében.
(2) A polgármester feladatai az (1) bekezdésben fo8Ialtakon túlmenően - a képViselő-

testülette| é5 annak szeíveivel összhangban - a köVetkezők:

a) biztosítja a képviselő-testület demokíatikus, széles nyilVánossá8 melletti működését,

b) se8íti az önkormányzati képviselők munkáját,

c) a f,olgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat éídekeit 5értőnek

tartja, ugyanazon ügyben e8y alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételi

.eitárgy"tásat, n t"zdeményezést az ülést köVető három napon belül nyújthatja be,

a k-épüselő-testület a benyújtás napjától 5zámított 15 napon belüI minősitett

többséggel dönt, A döntést addi8 vé8rehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-

testület a me8ismételt tárgyalá5 alapján nem dönt,

d) biztosítja a bizottságok jo8ainak és kötelezettsé8einek érvényesülé5ét,

e) ellátja - az alpolgármester bevonásáVal - a bizottsáBok rendszeres tájékoztatását,

f} meghatározza a jegYző, a|jelyző feladatait a képviselő-testü|et működéséVel

összefüggésben,
g) kapcsoláiot tart a település tá15adalmi és lakossági 5zerveivel, annak vezetőivel

h; elősegíti a lakosságönkormányzatiíeladatokbanVaIó közreműködését,

i) ápolja az önkormányzat hazai é5 nemzetközi kapcsolatait,

44. §

A polgármester a jogszabályban és a jelen rendeIetben már tárgyalt hatá5körén túlmenően:

ai fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló belföldi és külföldi partnerek

képVise|őit,
b) Véleményt nyilVánít a település életét érintő kérdésekben,

c) nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek,
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(1)

(2}

(3)

(4)

(5)

45. §

A képviselő-testütet saját tagjai közül a polgármester javaslatára, t;tkos szavazással a

képviselő-testület megbízatásának időtartamára a pol8áímester helyettesítésére

munkájának a se8ítésére társadalmi me8bíZatású alpol8ármestert Választ,

A társ;dalmi megbízatású alpot8ármester tiszteletdűát a képviselő-testület a társadalmi

me8bízatású pol8ármester tisztelétdúa 7o-9o%-a kózötti összegben állapítja meg,

."iynuk 
"goriel,ol 

vagy me8határozott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli

nyilatkozatáVal lemondhat,
A társadalmi megbízatású alpo|8ármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának

15%-ában me8határozott össze8ű költségtérítésre jogosult,

Az alpolgármester a pol8ármester irányításáVaI látja el feladatait, külónös tekintettel, a

lakossággal és a helyi civil szerveződésekkel való kapcsolattartásra,

A képviseló-testület által me8Választott alpol8ármester ellátja a polBármester áltaIános

helyeitesítését, Tizenöt napon túli táVollét esetén 8yakorolja a polgáfmesteít megillető

jogásítványokat, de nem járhat el és nem hozhat döntést a képviseló-testijlet áItal a

pol8ármesterre ruházott hatá5körben,

Vl. Az alpolgármester

Vll. A jegyzó, az a|jegyző

46. §

(1) Az Alsóöísi Közös Ónkormányzati Hivatalt a je8yző vezeti,

izj n potgármester - a jegyzőre Vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára - kinevezi

az alje8yzőt,
(s) Az aljegyző Vezeti az Alsóörsi Közös Őnkormányzati Hivatal Lovasi Kirende|tségét, Az

atlegyz8 tekintetében a m u nkáltatói jogokat Alsóörs Község polgármestere gyakorolja,

(4) Az alje8yző
a) dön1 a jo8szabály által hatáskörébe Utalt államigaz8atási ügyekben;

b) 8ondoskodik az önkormányZat működéséVel kapc§olatos íeladatok ellátá5áról;

ci ianácskozásijoggal Vesz részt a képviselő-testü|et, a képviseló-testület bizottsá8ának

ülésén;
d) jelzi a képviselő,testületnek, a képvisető,testület szerVének é5 a polgármesternel! ha

a döntésük, működésük jogszabálysértő;

e) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenyséséről;

f} ddntésre elókészíti a pol8ármester hatáskörébe tartozó államiga28atási ü8yeket;

g) dönt azokban a hatóságiü8yekben, amelyeket a po18ármester ad át;

h) dönt a hatáskörébe utalt önkoímányzati é5 önkormányzati hatósági ügYekben;

i) a hatá5körébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,

j) rögzíti a talált doIgok nyiIVántartásába a tatált idegen dolo88al kapcsolatos a körözési

ny;lvántartási rendszerről és a személyek, dol8ok felkutatásáról és azono5ításáról

5;óló törVényszerinti adatokat, Valamint a talált ide8en dolog tulajdonosnak történő

átadást kóvetően törli azokat,

k) gondoskodik a 5zervezeti és működé5i szabályzat és mellékleteinek naprakész

vezetéséíől,
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l) ellátja a testületek, valamint a bizottságok szervezeti és üByviteli tevékenységéVel
kapcsolatos feladatokat,

m)8ondoskodik a testületi ülések jegyzőkönyv elkészítéséról.

(5) Az alje8yző e8yéb íeladatai:
a) szerveziakirendeltségjogife|vilá8osítómunkáját,
b) ellátja a képviseló-testületek által hozott rendeleteket érintő deregulációs

tevékenységet, fi8yelemme! a jogharmonizációs követelményekre is,

c) Véleményt nyilvánit a polgármesterek, az alpol8ármesterek és bizottsá8i elnökök

kérésére jogértelmezési kérdésekben,
d) jaVa5latot tesz az önkormányzat döntéseinek felülViz5gálatáía.

(6) Az alje8yzó a közös ónkormányzati hivataI lovasi kirendeltsé8én hétfőn és szeídán 8-16 óra

között, pénteken 8-13 óra között fo8adó órát taít.

Vlll. Falugondnoki szolgálat

47.§

(1) A képviselő-testület a települé5 lakói számára, hogY a településen hiányzó, az alapvető

szükségletek kielé8ítését se8ítő szol8áltatásokhoz, illetve a közszol8áltatásokhoz Való

hozzájárulást elősegítse, a rászorUlt személyek szá|lítási problémáját me8oldja, továbbá,

hogy a település lakossá8át érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa,

Falugondnoki szolgálatot múködtet,

{2) A Falu8ondnoki szolgátat működését, létszámát, szervezeti felépítését, működési

rendjét, Valamint részleles feIadat és hatáskörét a képviselő-testület kúlön rendeletben

és a 5zolgálat 5zakmai pro8ramjában szabályozza,

(3) Az Önkormányzat a Falu8ondnoki szolgálatot nem önálló intézményként egyszemélyes
5zolgáltatásként költsé8vetésén belül a 1o7o55 Falu8ondnoki, tanyaBondnoki
szolgáltatást kormányzati funkción működteti.

(4) A FatUgondnok a polgármesternek közvetlenül alárendelten, a polgármester irányítása

szerint Végzi teVékenvségét,

lx. Gyermekjóléti szolgálat

48.§

{1) A képviselő-testület a település |akói számára, a gyermekek védelméról és 8yámügyi
igaz8atásról5zóló 1997.éViXXXl, törVényben e|őírt feladatainak ellátására Gyermekjóléti
szolBálatot működtet,

(2) A Gyermekjóléti szolgálat - mint e8yszemélyes szolgáltatás - működését, létszámát,

szervezeti felépítését, működési rendjét, valamint részletes íeladat és hatásköíét a
képviselő-testület a szolgálat szakmai programjában szabályozza,

(3) Az Önkormányzat a Gyermekjóléti szolgálatot nem önálló intézményként, e8yszemélyes

5zolgáltatásként költsé8vetésén belül a 1o4o42 Gyermekjóléti szol8álat (8228 LoVas, Fő

u, 8,) kormányzati funkción működteti,
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(4) A Gyermekjóléti szolgálat a pol8ármesternek közvetlenül alárendelten, a polgáímester

irányítása szerint végzi teVékenységét.

(5) A Gyeímekjóléti szolgálatot ellátó személy helyettesítését az Önkormányzat a

Balatonfüredi szoc!áli5 Alapszolgáltató Központ Gyermekjóléti 5zo18álata végzi, a
fenntartó önkormányzatok külön megállapodása alapján.

X. A lakossággal való kapcsolattartás

49. §

(1) A képviselő-testület támo8atja a takossági önszerveződő közössé8ek tevékenységét, ill, a

közö55égekkel együttműködik.

{2) Az e8yüttműködé5 formái:
a) közmeghallgatá5,
b) a képViselő-testületülé5éneknyilVáno5sága,
c) lakosságifórum (falugyúlés).

(3) A képviselő-testület éVente egy alkalommal kötelezően közmeghallgatást tart,

(4) A lakosságot Vagy annak többségét érintő fontosabb kérdésekben a képviselő-testület

alkalmanként fóíumot (falu8yúlést) tart, melyet a képviseló-testület e8yszerú

szótöbb5éggel hozott határozatáVaI rendel el,

xl. Az önkormánvzat gazdálkodása és vagyona

50. §

(1) A képviselő,testület az Önkormányzat költsé8vetéséről é5 a költsé8vetés elíogadásáról,

Valamint a költsé8vetés Végrehajtásáról szóló beszámoló elfo8adásáról rendeletet alkot,

(2) A költségvetésről és a költsé8vetés Vé8rehajtásáról 5zóló rendeletek me8alkotá§ára

nézve az ágazati jogszabályok az irányadók.

51. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetile8 szabad

pénzeszközök tartós betétbe történő elhelyezésóról - a képviselő-testület folyamatos

tájékoztatása mellett - saját hatáskörben döntsön.

, 52. §

A képviseló-testület gazdálkodása során az UtalVányozási feladatokat a po|8ármester, az

ellenjegyzőifeladatot az alje8yző látja el,

53. §

{1) A képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére,

megterhelésére, Vállalkozásba Viteléíe, é5 má§ célú hasznosítására külön rendeletet alkot,

(2) A képviselő-testület a település Vagyoni helyzetének alakulásáról a lakossá8ot a

közmeghallgatás során évente tájékoztatja.
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54, §

(1} Ez a rendelet a 2015. januáí 01, napján lép hatályba, Kihirdetéséről a jegyző a helyben

szokásos módon 8ondoskodik.
(2) A szervezeti és Működési szabályzat mellékleteivel és füg8elékeivel együtt megtekinthető

az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségének helyisé8ében,

(3) Egyidejűlee hatátyát Veszti az r/2o77. ||1.1-.) önkormányzati rendelet, a 9/2011, {Vll1,31,)

tinkoimányzati rendelet, a 2/2073. íx.8,) önkormányzati rendelet, é5 a 73/2o74,í|x,23,)

önkormányzati íendelet.
(4) E rendelet mellékletét képezi

1. sz. melléklet: A 2014. október 12. napján megíartott polgármester és

önkormányzati képviselő Választáson mandátumot 5zerzett képviselók

névsora, lakcíme.
2. sz. melléklet: LoVas Közsé8i Önkormányzat Képviselő-testülete által |étre

hozott bizott§ágok elnevezése, és személyi összetétele az jelen rendelet V,

fejezetében fo8laltaknak megfelelően.

Lovas, 2014, december 15.

.-,..
- #ffi;,

jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Lovas, 2014, december 16,

xll. záró rendelkezések

jeayző

Ferenczy Gáborné
pol8ármester ffrá
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7. mellékleti

Lovas Község Önkormónyzdt Képviselő-testületének 18/2014 (XIl. 16.) önkormányzdti
re nd e l etév e l elíogo d ott sz e lv ezeti é s M ű köd é s i sz a bó lyz dtó h o z.

Lovd, Község Önkormányzat 2074. októbü 72-én megtdrtott
Önkormányzqti váIdsztá\án mandátumot szerzett képviselők hévsorg, lqkcime,

Fefenczy Gáborné polgdmestü Lovos, Malomvölgyi u. 16.

csajkq György Lovqs, Baldtoni u. 37.

Hullzítd alpolgármester Lovas, Vórö'marty u. 73,

Pap Huba Lov1s, Kishegyi u.5.

Takócs Ferenc Lovos, Balatoni u. 10.
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2, melléklet

Lovos Község Önkormá nyzat Képviselő-testütetének 78/2074 (Xll, 76,) önkormó nyzati

rcndeletével etíogodott szeNe2eti és Működési szdbólyzqtóhoz,

(7) vogyonnyilotkozat Nyitvántgrtó és Ellenőlző Bizottság

Elnöke csdjkq György képviselő
Tagjdi! Pap Huba képviselő

Ta kó cs F e re n c ké pv i se l ő
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