Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2008. /II. 13./ sz. rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 18. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja Etyek
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló, módosított 2/2007. /III. 28./ számú rendeletét a továbbiakban: SZMSZ/.
1. §
Az SZMSZ 3.§ /1/, /2/ bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
/1/ Az önkormányzat címeréről a „Községi címerről” szóló 21/2005./X. 26./ Ör. számú
rendelet rendelkezik.
/A község címerét a szabályzat 1. számú melléklete ábrázolja./
/2/a./ Az önkormányzat zászlaja: Etyek község zászlója függőlegesen három részre
tagolt. Az első rész a zászló területének egynegyede, fekete színű. A második rész a
zászló területének kétnegyede, fehér színű, közepén Etyek címerével. A harmadik rész
a zászló területének egynegyede, piros színű. /2. számú melléklet./
b./ A zászló használatára a „Községi címerről” szóló önkormányzati rendeletbe
foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
2. §
Az SZMSZ 8.§ /1/ bekezdése az alábbi i./ ponttal egészül ki:
i./ a község sportéletének támogatása
3. §
/1/ Az SZMSZ 16.§-a a bekezdések folyamatos sorszámozása mellett kiegészül a 17.§
/1/ - /5/ bekezdéseivel az alábbiak szerint:
/3/ A képviselő-testület szükség szerint,de évente legalább 6 ülést tart.
/4/ A képviselőtestület éves munkatervének megfelelően ülésezik, ezen kívül szükség
szerint rendkívüli ülést tart.
/5/ Amennyiben az ülés napirendjeit az összehívás napján maradéktalanul megtárgyalni
nem tudta a testület, akkor a napirendek tárgyalását, az összehívást követő napon – a
polgármester által meghatározott időponttól kezdődően – kell folytatni.
/6/ A képviselő-testület évente július 1 - től augusztus 31 – ig munkaterv szerinti ülést
nem tart.
/7/ A képviselő-testület rendes üléseit a nyári szabadságok kivételével minden hónap
utolsó hetének szerdájára kell összehívni.
/2/ Az SZMSZ 17. § - ában megmaradó /6/ bekezdés sorszáma törlésre kerül.

4. §
Az SZMSZ 19. § /3/ bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:
/3/ A képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az ülés előtt legalább 5 nappal
a községi hirdetőtáblákon elhelyezett hirdetménnyel kell tájékoztatni. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell a testületi ülések időpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a
napirendek anyagát hol, és mikor lehet megtekinteni a polgármesteri hivatalban.
5. §
Az SZMSZ 24.§/3/ bekezdése az alábbi c./ ponttal egészül ki:
c./Az írásos előterjesztéseket a zárt ülés végén a jegyzőnek kell átadni.
6. §
/1/ Az SZMSZ 26. § /2/ bekezdésének c./ pontja hatályát veszti, majd az ezt követő
pontok jelölése c./- j./ pontokra változik.

d./-i./

/2/ Az SZMSZ 26. § /2/ bekezdése az alábbi k./ ponttal kiegészül:
k./ az ülés hallgatóságának szót adhat, illetve azt megvonhatja a 28. §
figyelembevételével.
7. §
Az SZMSZ 31. §- a az alábbi /4/. bekezdéssel egészül ki:
/4/ A technikai feltételek megteremtését követően az előterjesztéseket elektronikus
úton kell az érdekeltekhez eljuttatni.
8. §
Az SZMSZ 46. § /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
/1/ A képviselő-testület üléséről három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amely
a megjelent képviselő-testületi tagok és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi
pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét, és a hozott
döntéseket / határozat, rendelet/ tartalmazza.
9. §
Az SZMSZ 48. § /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/2/ A települési képviselőknek, a bizottságok elnökeinek, és tagjainak tiszteletdíját, és
természetbeni juttatásait külön önkormányzati rendelet állapíthatja meg.
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10. §
Az SZMSZ 53. § /2/ bekezdés b./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
b./Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, létszáma 5 fő.
11. §
Az SZMSZ 57.§ /3/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Az ülést az elnök vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén feladatkörét – levezető
elnökként – az a képviselő bizottsági tag tölti be, akit ezzel a bizottság elnöke előre
írásban megbízott. Az elnök a megbízásról az ülés előtt a jegyzőt tájékoztatni köteles.
12. §
Az SZMSZ 60.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A jegyző helyettesítését távolléte, valamint a tisztség betöltetlensége idejére a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportvezetője látja el.
13. §
Az SZMSZ 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
3. számú melléklet
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK
Polgármester
a./ dönt a költségvetési tartalék, esetenként legfeljebb 500.000,- Ft-ig terjedő
felhasználásáról
b./ megállapodást köt a legfeljebb 500.000,- Ft-ig terjedő vagyonügyletben
c./ dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről
d./ rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása
e./ temetési segély megállapítása
f./ köztemetés elrendelése, a költségek hagyatéki teherként történő bejelentése,
megtérítésére való kötelezés, a kötelezettség alóli mentesítés
g./ krízis segély megállapítása
h./ haladéktalanul kifizetendő átmeneti segély megállapítása
i./ községi címer, zászló használatának engedélyezése
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság
a./ jóváhagyja az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi- gazdasági
ellenőrzésének tervét és az arról szóló beszámolót
b./ utólagos jóváhagyási kötelezettség mellett 500.000,- Ft-ot meg nem haladó összeg
erejéig az általános költségvetési tartalék terhére átcsoportosítást engedélyez
c./ vizsgálja a képviselő-testületi tagok összeférhetetlenségét
d./ vizsgálja a képviselők vagyonnyilatkozatait
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Egészségügyi és Szociális Bizottság
I./ Az éves költségvetési rendeletben meghatározott pénzügyi előirányzat erejéig:
a./ természetbeni ellátás formájában, rendkívüli gyermekvédelmi
megállapítása
b./ tanulók iskolaévet kezdő támogatásának megállapítása
c./ tanulók utazási bérlet támogatásának megállapítása
d./ ösztönző támogatás megállapítása
e./ ápolási díj megállapítása
f./ lakásfenntartási támogatás megállapítása
g./ átmeneti segély megállapítása
h./ születési támogatás megállapítása

támogatás

II./ Az éves költségvetési rendeletben meghatározott saját keret egészségügyi és szociális célú
felhasználása, utólagos elszámolási kötelezettséggel
III./ Az éves költségvetésben a cél szerint meghatározott fedezet erejéig:
a./ a bizottság feladatköre szerinti, anyagi kötelezettséggel járó központi pályázatok
benyújtása
b./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok pályázati
eljárásának lefolytatása, a pályázatok elbírálása
c./ a felajánlott, szociális célú támogatások odaítélése
IV./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele, megszüntetése, térítési díja
tekintetében, az intézményvezető intézkedése ellen tett kifogások elbírálása
V./ Jóváhagyja az Önkormányzat fenntartásában lévő, személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító intézmény szervezeti és működési szabályzatát,
szakmai programját, házirendjét, munkatervét
A Településfejlesztési, Működtetési, és Vagyongazdálkodási Bizottság
a./ utólagos elszámolási kötelezettséggel dönt a költségvetési rendeletben meghatározott,
éves szinten 500.000,-Ft nagyságrendű saját keret felhasználásáról
b./ a képviselő-testület által meghatározott keretek között dönt a mezőgazdasági
ingatlanok és pincék bérletéről, és bérleti díjáról
c./ Helyi Érdekvédelmi Területen és Helyi Természetvédelmi Területen belül az építési
engedélyezési terveket azok benyújtása előtt véleményezi
Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
a./ jóváhagyja az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmény
szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, nevelési, pedagógiai programját és
minőségirányítási programját
b./ meghatározza a Könyvtár feladatait és használati szabályait
c./ meghatározza az iskolai beiratás helyét és idejét, az óvodai zárvatartás és ügyelet
rendjét, valamint a beiratkozás idejét, helyét
d./ utólagos elszámolási kötelezettséggel dönt az éves költségvetési rendeletben
meghatározott saját keret felhasználásáról
e./ dönt a községi ünnepség programjának elfogadásáról, az állami nemzeti ünnepség
programjának kivételével
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Záró rendelkezések
14. §
/1/ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
a/ Etyek Község Képviselő-testületének „ a községi címerről” szóló 21/2005 /X. 26./
Ör. számú rendeletének 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
6.§ A községi címernek az állami címerrel történő együttes használata esetén az
állami címer elsőbbségét az elhelyezésnél biztosítani kell.
b/ Hatályát veszti az SZMSZ 26.§ /2/ bekezdés c./ pont, 27. §, 46. § /3/ bekezdés
d./pont, 58.§ /4/ bekezdés A/h pont, továbbá Etyek Község Önkormányzatának”Etyek
Község Zászlójáról” szóló 11/2000 /VI.1./ számú rendelete.
Etyek, 2008 február hó 13. nap.
Juhász László sk
polgármester

Krauszné Heitler Márta sk
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
2008 február 13.
Krauszné Heitler Márta sk.
jegyző

5

