
Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

Az Alaptdrv6ny 32.cikk (1) bekezd6s d) pontja szerint a helyi onkorm6nyzat meghatSrozza szervezeti
6s mrikdddsi rendjdt. A Magvarorszig helyi onkormilnyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX trirv6ny ( a
toviibbiakban: MOtv. ) 53.$(1) bekezd6se kimondja, hogy a kdpviselo-testiilet a miikdd6sdnek r6szletes
szabiilyait a szervezeti 6s mLikoddsi szabilyzatitr6l (a tovibbiakban: SzMSz) sz6l6 rendeletben
hat{rozza meg. E rendelkezdsben. valamint az eg-v-'6b rendelkezdseiben foglaltak eloirjik az SzMSz
6ltal szabiil.vozand6 tdmakdrdket.

Tekintettel arta, hogy a jelenleg hat5lyos SzMSz-rol sz6l6 412015.(1I.23.)
onkorm6nyzati rendelet a megalkotiisiit ds kihirdet6s6t kdvetoen m6r tdbb alkalommal m6dosit6sra
kertilt, valamint tartalma jelenleg is tobb helyen m6dositSsra szorul javaslom, hogy az kertiljon az
hatrilyon kiviil helyez6sre ij SzMSz rendelet egyidejii megalkot6sa mellett.

Gar6b, 2021 . februrir 28.
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El6zetes hatisvizsg:llati Iap

.. Garf b Ktizs6g Onkorm{nyzata Polg{rmester6nek
az Onkorminyzat 6s Szervei Szervezeti 6s Miiktid6si Szabilyzati16l sz616

3/202 l.(III.1.) tinkorm{nvzati rendelet6hez

A rendelet cime: Garrib Krizsdg 6nkorm6nyzata K6pviselotestiitetdnek 3/2021 .(III. l.) <inkormdnyzati
rendelete Gar6b K6zsdg 6nkorm6nyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Miikdd6si Szabflyzatiir6l

Trirsadalmi hatiis: a lakoss6g tajekonatasa az onkorm6nyzat Szervezeti 6s Mrikdd6si Szabdlyzatir6l
bizt ositott.

Kdltsegvet6si hat6s: nincs

Komvezeti 6s eg6szs6ei kovetkezmdnvek: nincs

Adm inisarativ terheket befblv6sol6 hat6s: nincs

A rendelet megalkot6s6nak sziiksdsess6ee: Az Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezdds d) pontja szerint a
helyi dnkorm6nyzat meghatirozza szervezeti 6s miikdd6si rendj6t. Magyarorsz6g helyi
6nkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny ( tovibbiakban: Mdtv.) 53.$(l) bekezdds6ben

- valamint egy6b rendelkezdseiben - foglaltak el6irjtk az szervezeti 6s mrikddesi szabAlyzat 6ltal
szab6lyozand6 t6maktiroket.
A jelenleg hatrilyos SzMSz-rol sz6l6 412015.(11.23.) onkormrinyzati rendelet a megalkotrisSt ds

kihirdetds6t k<ivetoen mir tribb alkalommal m6dosit6sra keriilt, valamint tartalma jelenleg is tobb
helven m6dosit6sra szorul-

A rendelet alkalmazis6hoz sziiks6ses szem6lyi. szervezeti. t6rsvi 6s oenziisvi feh6telek
Az alkaLmaz6shoz sztiksdges szem6lyi. szeruezeti. tfrgyi 6s p6nzigyi feltdtelek rendelkezdsrc 6llnak

Gar|b ,2021 . februiir 28.
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Gazdasisi hat6s: nincs

Esydb hatis: nincs.
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IndokoLis

Az Alapt<irvdny 32. cikk (l) bekezdds d) pontja szerint a helyi dnkorm6nyzat meghatarozza
szervezeti ds mrikod6si rendj6t. Az Morv 53.$ (l) bekezd6sdben - valamint egydb
rendelkezdseiben - foglaltak e16irjrik az SzMSz 6ltal szabitlyozand6 t6mak<jrdket.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatdlyos SzMSz-r5l sz6l6 412015.(11.23.) dnkormiinyzati rendelet
a megalkot6srit 6s kihirdet6sdt kdvet6en mir tdbb alkalommal m6dosit6sra kerillt, valamint
tartalma
jelenleg is tdbb helyen m6dosit6sra szorul.

A rendelet-alkot6s tiirsadalmi c6lja az onkorm6nyzat szeryezeti 6s miik6d6si rendj6nek
meghat6rozisa 6s erol - kihirdet6s ritj6n - a lakossrig trij6koztat6sa.

A rendelet-tervezet az uni6s jogb6l eredci kdtelezettsdgekkel risszhangban rill, a jogalkotrisr6l
s2616 2010. dvi CXXX trirvdny 20.$-6ban foglalt egyeztetdsi kdtelezettsdg a rendelet tervezet6vel
szemben nem rill fem.

Garrb Ktizs6g Onkormfnvzata Polgirmester6nek
... /2021. (I[.....) iinkorm:invzati rendelete
Garflb Ktizs6g Onkorm{nyzata 6s Szen'ei

Szervezeti 6s Nliiktid6si Szab{lyzat:ir6l

BEVEZETO

Garrib K6zsdg Onkormiinyzata Polgdrmestere az 6lef ds vagyonbiztonsagot vesz6lyeztet6
tdmeges megbetegeddst okoz6 SARS-CoV-2 koronavirus-vil6gj6rvany k<ivetkezmdnyeinek
elhdrit6sa. a magyar 6llampolg6rok eg6szs6g6nek 6s dletdnek meg6viisa 6rdek6ben
Magyarorsz6g Kormiinya riltal a veszdlyhelyzet kihirdetdsdr6l 6s a veszdlyhelyzeti
intdzkeddsek hatrilybal6pdsdr<il sz6l6 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet l. g-riban kihirdetett
vesz6lyhelyzetre tekintetettel, a kataszr6favddelemrol 6s a hozz:i kapcsol6d6 egyes t<in'dnyek
m6dositrisrir6l sz6lo 2011. 6vi cXXVIII. t6rvdny 46. $ (4) bekezd6sdben meghat:lLrozott
jogkcirben elj6rva. Gariib K<izsdg Onkormrinyzat Kdpviselo-testiilet6nek feladat- 6s hatriskdrdt
gyakorolva, az Alaptdrv6ny 32. cikk (2) bekezddsdben meghatiirozott eredeti jogalkot6i
hatiiskrirdben, az Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezdds d) pontjriban meghariirozott
leladatkdr6ben eljzirva jelen rendeletben hatarozza meq az 6nkormanyzat es szervei
Szervezeti 6s Mrikdd6si Szabb)v zat t.

I. Fejezet

Ar,rarANos RENDELKEzEsEK

.. Gar:ibKtizs6gOnkorminyzataPolgirmester6nek
az Onkorminyzat 6s Szervei Szervezeti 6s Miikttd6si Szabrilyzat:i16l sz616

3i202 1.(III. l.) tinkorm6nyzati rendelet6hez

l.$

(1) A K6pvisel6-testiilet 6s szerv'ei szirm6ra a Magyarorszeig helyi 6nkorm:in yzatair6 szol6
201 1. 6vi cLXXxx. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Mcitv.) rendelkez6seit. valamint az esvdb



jogszabrilyokban meg6llapitott hatdsk<jri. szervezeti 6s mrik<id6si szab6lyokat az

dnkormrinyzat mrikdd6si teriiletdn e rendeletben el6irtakkal egytitt kell alkalmazni.
(2) Az 0nkormanyzat hivatalos megnevez6se: Gar6b K6zs6g 0nkormdnyzata
(tov6bbiakban 6nkorm6nyzat).
(3) Az Onkormanyzat szdkhelye: 3067 Gar6b, Pet6fi rit 5.

(4) Az Onkormrinyzat mrik<id6si teriilete: Gariib k6zigazgatAsi tertilete.
(5) A K6pvisel6testiilet hivatala: M6trasz5l<jsi Kdzds Onkorm inyzati Hivatal (a

at',:*mtx;'"Ijlll1]u0"., u gsztmittzz I . s z. ni g ge I d k tartatmazza.
(7) A Kdpvisel6-testiilet tagjainak szitna 2 lo k6pvisel6 6s 1 fo polgrirmester. A k6pviselo-
testiileti tagok felsoroliis6t a 2. sz. fliggeldk tartalmazza. A kdpvisel6i eskii szdveg6t a 2. sz.

me lldklet tartalmazza.
(8) Az dnkormrinyzat jelk6peit ds azok haszniilat6nak rendjdt kiil6n rendelet 6llapitja meg.
(9) A helyi nepszavazis eljrt6srit, eg),es feltdteleit kiildn rendelet rillapitja meg.
(10) Az dnkormiinyzati helyi kittintetdsek 6s elismer6 cimek alapitdsanak 6s

adomiinyozrisrinak szabrilyait ktildn rendelet r6gziti.
(11) Az Onkormenyzat vagyon6t a jegyzo egysdges nyilvantart6sba veszi. A vagyonnal val6
gazdrilkod6st a K6pviselo-testiilet kiildn rendeletben szabiil,,-'ozza.
(12) Az Onkorm inyzar tagi 6s alapit6i 6rdekeltsdg6t az 5. sz. mell6kl er rafialmazza.

II. Fe.iezet

AZ ONKOR}IA\YZ.{.'I I ELADATA ES H.\T-\SKORL

Az Onkorm6nyzat 6ttal v6llalt feladatok:

1. telepiildsfejteszt6s. teleptil6srendezes

3.S

2.S

(1) Garrib Kozs6g Onkorm inyzata onitlloan szabadon, demokratikus m6don, sz6leskrlrr.i

nyilv6nossrigot teremtve intdzi a telepiil6s kriziigyeit. gondoskodik a k6zszolgdltatdsokr6l. a
helyi k<lzhatalom gyakorl6srir6l.
(2) Az Onkorminyzat jogi szem6ly. Az <inkorm6nyzati feladat- 6s hatrisk6rdk a K6pviselo-
testiiletet illetik meg. A Kdpvisel6-testliletet a polgAmester k6pviseli.
(3) A K6pvisel6-testiilet polgdrmesterre irtruhizott hatiisk<ireit a Szervezeti ds Mrik<id6si

Szabirlyzat (a tov6bbiakban: SZMSZ 4. sz. mell6klete tartalol,azza. Az iiruh6zott hat6sktjr
tov6bb nem ruhrizhat6.
(4) Az Onkormrinyzat mrikcid6sdvel kapcsolatos feladatokat a Kdpviselo-testiilet 6s szervei: a

polgriLrmester, K6z<is Hivatal, j egyzo, aljegyzo, ds tiirsuliisai.

i5.1 Az cinkormdn yzat gazdilkoditsdnak ktilso ellenorzdset uz Allami Szdmveroszek ellenorzi.

(6) Az rinkorm6nyzatnak nyrijtott eur6pai uni6s 6s az a|iiloz kapcsol6d6 koltsdgvet6si

trirnogatesok felhaszn6l6silt az Eur6pai Szdmvev6szdk 6s az Eur6pai Bizotts6g illet6kes

szervezetei, kormiinyzati ellen6rz6si szerv. a fejezetek ellenorz6si szervezetei, a Magyar

Allamkincstar, az ellenorz6si hat6s6g, az eur6pai uni6s tiimogat6sok iranyit6 hat6sdgai 6s a

kdzremrik<id6 szervezetek k6pvisel6i is ellenorizhetik.
(7) Az dnkorm6nyzat rendelkez6sdre 6116 forr6sok szab6lyszerri. gazdas5gos. hatdkony 6s

.r"d.6ry", felhaszn6l6srfurak ellenorz6se belso kontrollrendszer miikodtetds6vel. belso

ellen6rz6s keret6ben tdrtdnik.



2. az dpitett 6s term6szeti komyezet v6delme

3. vizrendez6s

4. a csapaddkviz elvezetds

5. kdzremrlkddds a teleptildstisaasiig biztositrisriban

6. gondoskod6s a helyi tiizv6delemr6l

7. szerepviillalds, hozziLj|rulds a krizbiaons:ig helyi feladatainak megold:isrihoz

8. krizremrik6d6s a foglalkoztatis megoldiis6ban

9. kdz6ssdgi tdr biztosft:isa

1 0. kdzmr.ivelod6s, mr.ivdszeti tev6kenys6g. sport tAmogatesa

1 l. az egdszsdges 6letm6d k<iz6ss6gi feltdteleinek elosegitese

12. az idegenforgalom 6s turizmus fejlesztdse

13. a k6zsdget 6rinto t.igyekben a kdzsdg hiteles tdj6koztatdsa

III. Fejezet

A KEPVISEL6.TESTIJLET MUKODESE

4.S

(1) A Kdpviselo-tesdllet sziiks6g szerint, de legalibb dvi 6 alkalommal rendes iil6st tart.

s.$

A K6pvisel6testiilet kidolgozza 6ves munkatervdt. amely lo.rtalmazza a l-eladat
meghatiiroz6sokat, besz:tnol6kat, ellen6rz6seket. A munkatervben a k6pvise16-testiileti tildsek
varhat6 id6pontj6t is fel kell ttintetni. A munkaterv tervezetdt a polgiirmester ir:inyitdsiival a
jegyzo Sllitja ossze ds a polgiirmester terjesai a Kdpviselo-testiilet e[6 minden dv februdr l5-
ig.

6.S

A K6pvisel<i-testiiletet az Onkormiinyzathoz 6s szerveihez 6rkezett kdz6rdekii bej elent6sekr<il,
javaslatok6l, panaszokr6l 6vi egy alkalommal a jegyzo trij6koztatja. Amennyiben a konkr6t
tigyben a K6pviselo-testiiletnek van hatiiskrire a ddnt6sre, tgy azt a kdvetkez6 tl6sre
beterjeszti.

7.$

(1) A Kdpviselo-testrilet flds6t a polgrirmester, t6volldt6ben az alpolgiirmester, mindkettdj r.ik

egyidejLi akad6lyoaatiisa esetdn a korelncik hivja 6ssze 6s vezeti.



(2) Az 6nkormanyzati munka titrsadalmi kontrolljrinak megval6sit6sa c6lj6b61 a polgiiLrmester

az iil6sek idej6r6l, hely6r61, a nyilv6nosan trirgyaland6 napirendekrdl az iil6st megel6zoen, a

meghiv6 kifi.iggeszt6s6vel a lakossiigot drtesiti az dnkormdnyzat hirdetotSbl6j6Ln.

(3) A meghiv6nak tartalmaznia kell:
a.) az iilds hely6t, idopontj6t,

b.) a napirendi pontokat 6s az el6terjeszt5 nevdt,

c.) az lrrisos eloterjesztdst, t6j6kozat6t teljes szdveggel 6s mell6kletekkel,

d.) a taniicskozrisi jog ktilcin feltiintet6s6t.

(4) A tandcskoz6si joggal meghivott, az 6t 6rinto napirend iriisos el6terjesztds6t, t6jekoztat6t
kapja k6zhez.
(5) A kdpviselo-testiileti iil6sre sz616 meghiv6t a polg6rmester irja aLi.

(6) A meghiv6t ds az eloteiesadseket elektronikus riton rigy kell kikiildeni, hogy azt a
k6pvisel5k 3 napt6ri nappal az iil6s el6tt megkapjriLk.
(7) Halasa6st nem triro esetben a polgdrmester a Kdpviselo-testiilet iilds6t r<jvid riton is

6sszehivhatja. Ebben az esetben biirmilyen drtesit6si m6d igdnybe vehet5.
(8) Meghivottk6nt tan6cskoziisi jog illeti rneg az iil6s meghatiirozott napirendjdhez
kapcsol6d6an:

a.) a hiiziorvost, v6d6not.

b.) a lelkipriszort,

c.) a k<irzeti megbizottat,

d.) az orsz6ggyrildsi kdpviselSt.

e.) a garribi sz6khelyri. bejegyzett t6rsadalmi szervezetek vezet6it.

f.) a megyei korm6nyhivatal k6pviset6jdt.

(9) Hat6rozatkdptelensdg eset6n a polgiirmester 8 napon beltil. rovid uton rijabb iildst hiv
dssze.

A K6pvisel6-testiilet tan{cskoz{si rendje

(l) A k6pvisel<itestiileti ii16s6t a polgrirmester, akad6lyoztat6sa esetdn az alpolgdrmester,
mindkettdjiik egyidejLi akadelyoztatdsa eset6n a koreln<jk vezeti. Az iildst vezeto 1-eladata a
tan6cskoziis rendj 6nek zav artalon biaosit6sa.
(2) A polgdrmester, vagy brirmely kdpviselo javaslat6ra a Kdpviselo-testiilet megszabhatja a
hozz6sz6l6sok id6tartamrit. A kdrddsben a K6pviselo-testiilet vita n6lkiil dont.
(3) A napirendek levezet6se ds ismertet6se, esetleg kieg6szit6se utiin a polg6rmester kdrd6sek
intdzdsdre hivja fel a kdpvisel6ket. A feltett k6rd6sekre. azok elhangziisa sorrendjdben a

k6rdezett r6vid, l6nyegre toro vrilasa ad. A vrilaszok megadiisa kdrdben a t6rgyt6l elt6mi nem
sz.abad,-

(4) A kdrd6sek megviilaszoldsa utiln a polg6rmester az elotedeszt6st vitAra bocs6tja. A vit6ba
b6rmely k6pviselo bekapcsol6dhat, amennyiben ezen sz6nddk6t elozetesen jelzi a

polgdrmestemek. A polg6rmester hat6rozza meg a hozzitsz6llsok sorrendjdt.
(5) A hozzitsz6l6sok k<izben mris kdpviselo, vagy jelenl6vo hozzitszolitstnak csak rendkivtil
indokolt esetben van helye. A hozzAsz6l|sra a polgdrmester ad enged6lyt.

8.$



(6) Az adott napirendhez nem tartoz6, vagv napirendhez egf itltalln nem tartoz6 ds
interpell6ci6s bejelent6snek sem minosril6 hozzitszo\lsra, k6rd6sre a polg:irmester adhat
enged6lyt, maximum 3 percre, az iilds v6g6n.
(7) A kdpvisel6testiileti i-il6sen a jegyzo a hatirozathozatal el<iu bdrmikor felsz6lalhat. A
jegyz5 tdwdnyessdgi 6szrevdteleit biirmikor megteheti.
(8) A targyalt napirendet 6rinto iigyrendi kdrddsben a kdpvisel6 bdrmikor sz6t kdrhet. Az
iigyrendi javaslatok felett a Kdpviselo-testiilet vita n6lkiil dcint.
(9) A Kdpvisel6-testiilet nyilviinos iil6sdn a meghivottak a polg6rmester enged6lv6vel
kaphatnak sz6t.
A meghivottak r6sz6re - amennyiben a k6pvisel6k riltal feltett k6rddsre. vagy el<iterjeszt6s
kapcs6n kivannak hozzttsz6lni - a hozzitszolAs joget biztositani kell. A polg6rmester a
hozzttszSlls idotafiamAt meghatarozhatja.
A meghivottak el6terjesa6shez kapcsol6d6 hozzitsz6lisa szervezetenkdnt egv fore
korkitoz6dik.
(10) A Kdpvisel6-testtilet esetenkdnt sz6tdbbs6ggel - vita ndlkiil - hatirozhat a mr.ik<id6si
rend kor6be tartoz6 brirminemrl k6rddsben. e joganak gyakorldsa sor6n fehilvizsg iihatja a
polgrirmester dcint6sdt.
(11) A polgdrmester a rend fenntart6sa drdekdben figyelmeztetdsben rdszesitheti azt a
k6pvisel6t, aki az SZMSZ-ben foglaltakat nem tartja be.
(12) A polgdrmester rendreutasithalja azt a k6pviselo-testtileti tagot, aki a k6pvisel6-testiileti
iilds rendjdt zavaro magatartAst tantsit.
( 13) A polg6rmester a meghivott szemdlyek kdztil figyelmeztetheti azt, aki a sziimdra
biztositott idotartamon tril sem lejezi be hozzltsz6lilsitt, illetve a hozziLsz6liLsban a napirend
targy6t61 eltdr, amennyiben ut6bbira ktildn engeddlyt nem kapott.
(14) A polgdrmester rendreutasithatja aa a meghivott. vagy drdekl6d6 szemdlyt, akit
figyelmeaetdsben rdszesitett. tov6bbri aki k6pvisel6-testtileti iildshez mdltatlan magatartiist
tanirsitott. Rendreutasitds eset6n - az arra okot ad6 magatart6s jelleg6t6l, suly6t6l ds

kdrtilm6ny6tol ffiggden -javaslatot tehet a K6pvisel6-testiiletnek az iildsr<il val6 kiz6r6s6ra. A
K6pviselo-testiilet a k6rddsben vita n6lkiil, sz6t<ibbs6ggel hatiiroz.
(15) Ism6telt rendreutasitiis utrin a K6pviselo-testiilet donthet arr6l. hogy a rendbont6
meghatituozott ideig a kdpvisel6testtileti iil6seket nem l6togathatja.
(16) A Kdpviselo-testiilet ddntdse alapj6n a polg6rmester tart6s rendzavar6s vagy a vita
fblyamalos rendj6t ellehetetlenito esem6ny kdvetkea6ben elnapolhada az til6st.
(17) A polg6rmestemek a rendfenntart6s 6rdekdben tett int6zked6sei ellen felsz6lalni. azokat
visszautasitani, vitriba sz6llni nem lehet.
(l 8) A polgrirmester. vagy brirmelyik kdpviselo javaslatot tehet a vita lezAr{is{ira. A Kdpviselo-
testt.ilet a k6rddsben vita ndlkiil. sz6tcibbsdggel hatiiroz.

A tanicskoz{s menete

(1) A polg6rmester meg6llapitja a Kdpvisel6-testtlet hatarozatk6pessdg6t, majd eloterjeszti a
napirend ten'ezet6t. indokolja. ha ez a meghiv6ban tbglaltakt6l eltdr.
(2) U16s6nek napirendj6rol a K6pviselo-testtilet ddnt.
(3) A napirendi pontok megtargyal6sa elott k6pvisel6i interpell6ci6ra, bejelent6sre, k6rd6sre

csak siirg5s. halaszthatatlan iigyben keriilhet sor. Egydb koziigyekben ezt a kdpviselo a

napirendek ut6n teheti meg.

e.$



Kiiltintis szabrilyozris a ktizmeghallgatrisra

l0.s

(1) A K6pviselo-testiilet dvente legal:ibb egyszer kdzmeghallgatAst ta(.
(2) A k<lzmeghallgatrison a telepiildsi k6pviselokdn 6s a meghivottakon tril kiz6r6lag
k6zdrdekri tdmiiban ajelenl6vo 6rdeklod6k is sz6t kapnak a polgiiLrmestert6l.
(3) A kdzdrdekti hozzitsz6lis (panasz. k6rd6s. javaslat. kritika. stb.) idotartama szem6lyenk6nt

- elsS alkalommal max. 5 perc

- m6sodik alkalommal max. 3 perc.

(4) Valamennyi hozzitsz6l6 tovdbbi 2 perc idotartamban reag6lhat az ado:fr vAlaszra.
(5) A meghiv6t a kdzmeghallgat6s tervezett id6pontj6t 15 nappal megeloz6en ki kell
fliggeszteni az onkorm6nvzat hirdetot:ibl6jan. valamint hivatalos honlapjrin. A meghiv6ban fel
kell tiintetni a hozziisz6l6sok menetdt, valamint az id6korl6toziisokat.
(6) A kcizmeghallgatdst a Mrivel6d6si Hazban kell megtartani.
(7) Az elhangzott javaslatra. kdrd6sre a k<izmeghallgalison, vagy legkds6bb 15 napon beliil
v6laszt kell adni.

A dtint6shozatal mridja

11.$

(4) Az interpelkici6, kdrd6s. bejelent6s id6tartama egy-egy kdpvisel6 eset6ben 6sszesen az 5

percet nem haladhatja meg. Tov6bbi k6t t6m6ban a k6pviselo interpelldlhat. bejelent6st tehet,

k6rddst intdzhet a jelenldv6kh<iz. melyhez 3-3 perc 6ll rendelkezdsdre.
(5) Az interpell6ci6kra, kdrd6sekre, bejelentdsekre sz6ban, vagy 15 napon beliil irrisban kell
drdemi v6laszt adni. A v6lasz eltbgad6sar6l eloszrir az interpell6l6 nyilatkozik, majd ha azt

nem lbgadja el. a K6pviselo-testi.ilet annak elfogadrisrir6l d<int, egyszeni sz6tdbbs6ggel.
(6) Amennyiben a megk6rdezett irrisbeli vrilaszt ad. az interpelkil6 a kcivetkez6 kdpvisel6-
testiileti iil6sen nyilatkozik a viilasz elfogad6srir6l. Amennyiben a viilaszt nem fogadja el. ugy
a Kdpvisel6testiilet egyszeru sz6tdbbs6ggel hatiroz az elfogadiis k6rd6sdben.
(7) Ugyanabban a kdrd6sben, a tovribbiakban interpell6ci6nak, bejelentdsnek, kdrd6s
felvet6snek helye nincs, kivdve. ha rij t6ny meriil fel.
(8) Az irrisbeli el6terjesztdst az el6ad6 a vita el6tt sz6ban kiegdszitheti.
(9) Kdpvisel6+estiileti tagok, tan6cskozrisi joggal meghivottak a napirendekkel kapcsolatban
kdrddseket intdzhetnek. mell ekre a vita el6tt viilaszolni kell.
(10) A polgrirmester a vitiiban elhangzottakat risszefoglalja, 6s az el6terjesztdsben szerepl6,
valamint a vita sor6n elhangzoft hat{rozati javaslatokat egyenkdnt bocs5tja szavazisra tgy,
hogy el6bb a vita sordn elhangzott m6dosit6 6s kieg6szito. majd az eloterjesZdsben szerepelo
hatriLrozati javaslatok felett kell d<inteni.
(11) K6pviselo-testiileti hatiirozattal eldontott iigyet irj tdnySlkisi elem felmeriildse eset6n rijra
kell targyalni. amennyiben az i.igy m6g nem dviilt el. Az ujra tiirgyakisra legk6s6bb az tj
tdny6ll6si elem bejelentdsdt6l szdmitott mrisodik k6pviselo-testiileti iildsen keriil sor.
(12) A k6pviselS-testtileti iilds idotartama a targyilagos munka 6s az 6rdemi d<int6sek
drdekdben. esetenk6nt a 6 6rris tirgl al6si idotartamot nem haladhatja meg. Amennyiben ez
ido alatt a kdpvisel6+esnileti til6s nem zitul Ie a Kdpviselo-testiilet dont a kdvetkez6 iil6s
id5pontj:ir6l.



(1) A Kdpvisel6-testiilet ddnteseit a (2) bekezddsben fogtaltak kivdteldvel, egyszeni
sz6tdbbsdggel hozza.
(2) Min6sitett t<ibbsdg sziiksdges az Mdtv. 50. g-ban meghatarozotr esetekben. toviibbd

a.) az Mdtv. 42. $ szerinti esetekben,

b.) polg6rmester elleni fegyelmi eljarris megindit6sa, fegyelmi biintetds kiszab6sa
tigy6ben,

c.) hitelfelv6telhez, k<itvdnykibocs6tiishoz 5 milli6 Ft 6rtdkhatair felett.

(3) Min6sitett ttlbbs6ghez legal6bb kett6 egybehangz6 szayazat sziiks6ges.
(4) A szavazis eredmdny6t az iildsvezet<j iilapitja meg. Ha a szayazts eredm6nye fel6l kdtsdg
menil fel, brirmely dnkorm5nyzati kdpvisel6 kdr6s6re a szayaz{st egy alkalommal meg lehet
ismdtelni.

12.$

(i) A K6pviselo-testtilet - a titkos szavazls elrendeldsdt. valamint a (2) bekezddsben
foglaltakat kivdve - d6nt6seit nyilt szavaz6ssal, kdzfelemeldssel hozza. A nyilt szavaziis
eredmdny6t az iil6st vezeto rillapitj a meg.
(2) Vdlaszt6si, vezet6i megbiz{si, lelment6si tigyekben a K6pviselS-testiilet titkos szavaz6ssal
dont, melyet az iil6sen megalakitott eseti bizottsiig bonyolit le.
(3) A titkos szavaziLst brirmelyik k6pviselo inditv6nyozhatja, err6l a Kdpviselo-testtlet vita
n6lkiil ddnt. A szavazis id6tartamiira a polgdrmester sztinetet rendel el. A titkos szavazis
sor6n a szavaz6lapot boritdkban helyezik el a k6pvisel6k, majd a szavazolapot tartalmazo
boritdkot az azok gyrijt6sdre szolgrll6 umriba dobj6k. A szavaziLs eredmdnydr5l - az uma
bontas6t 6s a szavazatok cisszesit6sdt kovet6en - az eseti bizotts6g elndke t6j6koaatja a

polgrirmestert, aki ismerteti a ddnt6st.
(4) A K6pvisel6-testiilet n6v szerinti szavaz6st is elrendelhet, erre brirmelyik kdpvisel<i
javaslatot tehet.
(5) Ndvszerinti szavazdskor a jegyzo ABC sorrendben felolvassa a K6pvisel6-testillet
tagjainak nev6t, akik ea k6vet5en szavaznak.

13.$

(1) A jegyzokdnyv tartaknazza'.
a) a k6pvisel6-testiileti iilds hely6t, idej6t,

b) megjelent kdpvisel6.testtileti tagok nevdt, tiivolmaradt k6pvisel6-testiileti tagok nev6t.

tan6cskoz6si joggal jelenlev6k nevdt, az iil6sr6l eltevozott k6pvisel6k nevdt,

elt6voz6s6nak ds visszadrkezds6nek idej6t.

c) ajavasolt ds elfogadott napirendi pontokat,

d) elSteiesztok 6s a felsz6lal6k nevdt. rdvid hozzitsz6lirsitt. szavazts sz6mszerfi, illetve
n6vszerinti eredm6nydt,

e) interpell6ci6kat, bejelent€seket, kdrd6seket, v6laszokat.

f1 rendeletek sz6 szerinti szdveg6t - kiil<jn melldkletben,

g) szemdlyi iigy drintettj6nek nyilatkozat6t,



IV. Fejezet

A TELEPIJLf,SI Kf PVISEL6

11. S

(1) A Kdpvisel5-testiilet a telepiil6si kdpvisel6k rdsz6re havi tiszteletdijat 6llapit meg kiildn
rendelet szerint.

h) a K6pvisel6-testiilet vita n6lkiil d<int a sz6szerinti j egyz6kdnyvez6sr6l, amennyiben a

kdpviselS kdri, hogy az iila\a elmondottak, valamint a 16 adott v6laszok sz6 6s beti
szerint szerepeljenek a jegyz6kdnyvben,

i) jegyz6kcinyvet al6ir6k al6irris6t (polg6rmester, jegyz6).

(2) ZArt Ol6s keret6ben t6rgyaland6 napirendet a Kdpvisel6-testillet iil6s6n nyilv6nosan

targyalt napirendek utrin, utols6k6nt kell t6rgyalni.
(3) A z611 iil6sr6l kiikln jegyz6kdnyvet ke11 k6sziteni 6s azt elkiildnitetten kell kezelni.
(4) A jegyz6krinyv elk6szit6s6nek megkdnnyit6sdre a nyilv6nos iil6sr6l hangfelv6tel

kdsziilhet.
(5) A jegyzS gondoskodik a jegyz6konl'r' els6 p6ld6nyrinak. az el6terjesztdseknek, az iil6s
jelenldti ivdnek, meghiv6jdnak. valamint az ii16sr6l k6sztilt hangfelvdtel megorz6s6r6l.
Gondoskodik tov6bb6 a jegyz6kdnyvek ds azok mell6kleteinek 6venk6nt tdrt6n6
bekdttet6sdr6l.
(6) A jegyzokdnyvi hatiirozatot lartalmaz6 kivonatot 5 munkanapon beliil meg keli kiildeni az

6rintetteknek.
(7) A K6pvisel6-testiilet rendeleteinek 6s hatifozatainak nyilv6ntart6srir6l a jegyzo
gondoskodik.
(8) Az Onkormiinyzat hirdet6tdbl6jri,n ds hivatalos honlapj 6n k6zz6 kell teruri a Kdpvisel<i-
testtlet fontosabb ddnt6seit. A viilaszt6polgarok a Kdzds Hivatalban megtekinthetik a

K6pvisel6-testiilet el6terjesa6seit, ddnt6seit, jegyz6kdnyveit.
(9) A krlz6rdekri adat megismer6s6re irrinyul6 kdrdst onkormrinyzati iigy esetdn a
polg6rmester, rillamigazgatdsi iigy eset6n a jegyzo teijesiti.
(10) Zafi til6s tartrisa eset6n is biztositani kell a kiilctn torv6ny szerinti kcizdrdekri adat 6s

k6zdrdekb6l nyilv6nos adat megismer6s6nek lehet6sdg6t. Az elj arrisra az informici6s
<lnrendelkezdsi jogr6l 6s az inform6ci6szabadsigr6l s2616 2011. 6vi CXII. t6ru6ny 26-27. $-
6ban foglaltak az irdnyad6k. A Kdpviselo-testiilet az M6tv. 46. $ (2) bekezdds b) pond6ban
meghatifuozott esetekben az d ntett k6r6s6re z6rt iildst tart. A K6pvisel6-testiilet az drdekelt,
az el6terjeszto, vagy onkormdnyzati k6pvisel6 javaslata alapjiLn az Mdtv. 46. $ (2) bekezd6s

c) pontj6ban meghatarozott esetekben - min6sitett tdbbsdggel - zfu1tl6st rendelhet el.
(1 1) Amennyiben az 6rintett be1eegyez6s6t6l fiigg a z6rt iil6s tafiasa, rigy ajegyzo az til6s el6tt
ir6sban nyilatkoztatja az 6rintettet. hogy beleegyezik-e a nyilviinos t6rgyal5sba.
(12) A zart til6s elrendel6s6r6l az Mot\,'. 46. S (2) bekezd6s a) ds b) pontja szerint
meghatdrozott esetekben szavani nem kell. A k6pvisel5-testiileti iil6st levezet6 szem6iynek
kell a napirend kdz16sdvel egyidejrileg hivatkozni a ziirt iildsre vonatkoz6 tdrv6nyi el6ir6sra.
(13) A Kdpvisel6testiilet hatirozattal ddnt a ztut iil6s elrendeldsdr6l az MOtv. 46. $ (2)
bekezdds c) pontja szerint meghatiirozott esetekben.
(i4) A z6rt iildsen az MOtv. 46. $ (3) bekezd6sben meghatrirozott szemdlyek vehetnek rdsz.



(2) A telepi.il6si k6pvisel6 kezdem6nyezheti, hogy a K6pvisel6{estiilet vizsgillja feliil a

polg6rmestemek 6truh6zott dnkormanyzati hataskorben hozott d6nt6s6t'

i:1i telepiitesi k6pvisel6 a d<lnt6st ig6ny16 iigyekben a K6pvisel6-testiilet Kdztis Hivatalet6l

u lepui..toi munkiho, sziiks6ges t6j6koztatast a polg6rmester vagy a jegyzo tudt6val k6rheti-

el6re egyeztetett id6pontban. A trijdkoztat6st rlttal6ban sz6ban, kdrdsre ir6sban kell megadni'

A k6pv-isel6 t6jdkoztatrisrihoz - k6r6sdre - az dnkormrinyzati iigyben keletkezett iratokba a

betekint6s lehet6s6g6t biztositani kell
(4) A k<jz6rdekii bJjelent6s, javaslat, panasz iigydben 6rdeklod6 kdpvisel6 r6sz6re az iigyben

kietkezett iratokba a betekint6s lehetos6g6t biztositani kell. Amennyiben jogszab6ly erre

lehetos6get biztosit, az iratokr6l mrlsolat k6rheto. Kivdtelt kdpeznek az illamigazgatrisi egyedi

hat6s6gi t.igyben keletkezett katok.

ls.s

(1) A k6pviselo kdteles az Mdtv. 32. $ (2) bekezdds. i)-k) pontjaiban, a 38. $ (a)

bekezd6sdben 6s a 39. $ (1) bekezdds6ben meghatituozottakon tul:
a.) tev6kenysdg6t eskiijdnek megfelel<ien vdgezni;

b.) ir6sban vagy sz6ban el5zetesen bejelenteni, ha a Kdpvisel6-testiilet t.il6s6n val6

rdszv6telben akadiilyoaatva van;

c.) a tudomiis6ra jutott minositett adatot, szem6lyes 6s ktldnleges adatot a vonatkoz6
jogszab6lyi el5ir6sok szerint - meg6rizni;

d.) kdpvisel6i megbizatiisiihoz mdlt6. a Kdpvisel6-testiilet 6s annak szervei tekintdlydt ds

hitel6t 6v6 magatartast tanLisitani;

e.) a polgrirmestemek jelezni adott iigyben felmeriilo biirmilyen jellegri szemdlyes

6rintetts6g6t. Szem6lyes drintetts6gre vonatkoz6 bejelent6si ktitelezetts6g elmulaszt6sa

eset6n a kdpviselo tisaeletdij6nak 25 Yo-a votlhat6 meg esetenk6nt.

(2) Az a kdpvisel6, aki az Mcitv. 38. S (4) bekezd6s6ben foglalt k6telezetts6g6nek nem tesz
eleget, k6telezetts6ge teljesit6s6ig nem jogosult havi tisaeletdijra.
(3) Az a k6pvisel6, aki a szabdlyszenien kikiildrrtt meghiv6ban megjel<ilt id6pontban a
Kdpviselo-testtilet iil6s6r6l r6szben vagy eg6szben t6vo1 marad, 6s t6volmarad6s6t aiapos
indokkal nem menti ki, igazolatlanul trivoI ldv6nek min<isiil.
(4) A K6pviselotestiilet meghatiirozott feladat el16t6s6ra, javaslat kidolgozisara b6rmely
kdpviselo javaslat6ra a polg6rmester eloterjeszt6se alapjan ideiglenes bizottsegot hozhat l6tre.
Az ideiglenes bizottsrig feladat6t (pl. vagyonnyilatkozat-t6teli ellenorz5 bizottsrig),
megbizat6siinak terjedelm6t. elnevezdsdt, tagjainak szttmit a K6pvisel6-testiilet a bizotlsAg
fel6llit6sakor hatitrozza meg. Az ideiglenes bizottsAg tagjainak nevdt e rendelet 3. sz.
fi1gge16ke tafialmazza.

ls/A. S

Trivolmaradris, j uttatds cstikkent6se

(1) Amak a k6pvisel6nek a tiszleletdija m6rs6kelhet<i ds megvonhat6. aki igazolatlanul
hianyzik a k6pviselo-testtileti iil6srol:

a.) amennyiben a kdpviselo a Kdpvisel6-testtilet iilds6rol igazolatlanul t6vol maradt a
tiszteletdija 25 %- ka1 csdkkentheto.



(2) Igazolatlannak min6siil a t6volmaradiis. ha a k6pvise16 a k6pvisel6testrileti i.ildsr6l trlvol-
marad6sat a polg6rmestemek elozetes irrisbeli bejelent6sben alapos okkal nem menti ki.
Alapos oknak minosiil kiildndsen a betegsdg. kdzeli hozziLtartoz6 haliia, elhririthatatlan
kdzleked6si akad6ly, kiilftldcjn tart6zkod6s. igazolt munkahelyi elfoglaltsrig.
(3) Nem min6siil igazolatlarurak a tiivolmarad6snak, ha az elozetes bejelent6s elhririthatatlan
akadrilyba iitkdzdtt, s a kdpvisel6 a tAvolmaradits okrit az iil6s napj6t6l sz6mitott 3 napon beliil
bejelenti.
(4) Az elmulasaoft iil6s napjAt6l sziimitott 15 napon tril igazoliist nem lehet eloterjesZeni.
(5) A kdpvisel6knek a k6pvisel6{esttleti iil6sr6l val6 t6volmarad6srir6l - amak jellegdt is
feltiintetve - a Kdzds Hivatal tigyint6zoje n;,ilviintartiist vezet.
(6) A t6volmaradris elfogad6sdr6t. vagy elutasit6sar6l. illewe a tiszteletdij cs6kkentdsdr6l,
illetve megvon5s6r6l a Kdpvisel6-testiilet ddnt. Enol a kdpviselot 6s az illetdkes pdnziigyi
iigyint6z6t - legkdsobb a kifizetds esed6kess6g6nek napj6t 5 nappal megel6z5en 6rtesiti.
Amennyiben ez idoben nem volna lehetsdges. tgy a krivetkezo havi eseddkes tiszteletdij
risszegdbol keriil levoniisra a m6rsdkl6s, illetve a megvoniis tisszege.

(7) A k6pvisel6 kdteles a polgiirmestemdl bejelenteni, ha biirmely okb6l 30 napon keresztiil
vagy azt meghalad6an a funkci6j6b6l ered6 kdtelezetts6gdnek nem tud eleget tenni. R6sz6re

ezen idotartamra, betegsdg kivdtel6vel tisaeletdij nem adhat6.
(8) Amennyiben a k6pviselo a (7) bekezd6sben szerepl<i bejelent6si kotelezetts6g6nek nem

tesz eleget. vagy nem tud eleget tenni, de nyilv6nval6an feladatai ell6t6s6ban akadiiyoztatva
van, ugy a k6pvisel6i tiszteletdij tekintet6ben a K6pviselo-testtilet ddnt.

V. fejezet

A POLGARMESTER

16. $

(1) A potgrirmester risztsdg6t fdrill6sban l6tja el. A polgiirmester feladatait 6s hat6skdr6t az

l{Otu. OZ. $-a, valamint a 16 vonatkoz6 egydb jogszabrilyok, illetve a K6pvisel6-testiilet

rillapitja meg.
(2)-A polg6rmester a dologi kiadrisi el6ir6nyzatok kozdtt 100.000.- Ft-ig terjed5en

gyakoroihatia az atcsoportositds jogrit, melyrol a kiivetkezo k6pvisel6-testtileti iildsen

besz6mol.
(3) A polg6rmester a Kdpviselo-testiilet el6tt a K6pvisel6-testiilet 6ltal 6truhi2ott hat6skdrben

.tiatoit t"tuautuir61. meghozott ddnt6seirol a soron kovetkezo k6pvisel6-testtileti iil6sen

beszdmol.
(4) A polgrirmester minden h6nap elso csiitrirtdk6n 14.00 - 16.00 6r6ig tart fogad66rrit a

v6laszt6polgrirok r6sz6re a Faluhriz 6piilet6ben.

AZ ALPOLGARMESTER

17.s

(1) A Kdpviselo-testiilet megbizatas6nak idStartamala - a polgarmester javaslatara - I fii

i#ruaumi megbizatast alpolgarmestert v6laszt tagiai sorrib6l. Az alpolgiirmester segiti a

polgermestert flladatai elleiasriban, valamint ellit egy6b 6nkormanyzati feladatot.

tZ)"a polgarmestert rart6s (1 h6napot meghalad6) trivoll6te eset6n az alpolgermester

helyettesiti.
(3) Az alpolg6rmester feladat6nak meghatrtozasa a polgArmester hat6skdre'



(4) Az alpotg6rmester minden hdt p6nteki napj6n 14.00 - 15.00 6rriig tart fogad66riit a
vdlasa6polgrirok rdsz6re.

VI. Fejezet

A JEGYZo,ALJEGYZo

18.$

(1) A jegyz6 az Mdtv. 81. g-ban foglaltaknak megfelel6en elliitja mindazon feladatokat.
amelyeket azMdtv. 6s m6s jogszabrily hatriskdrdbe utal.
(2) A jegyz6l az aljegyzo helyettesiti, a jegyzoi 6s az aljegyzli tiszts6g egyidejri
bet<iltetlens6ge, illewe tart6s akaddlyoztatiisuk esetdre - legfeljebb hat h6nap id6tarramra - a
jegyz6i feladatokat a jegyz1 6ltal ir:isban megbizotl kriaiszwisel6 l6tja e[, melyet a K6z<is
Hivatal Szervezeti ds Mrik<rd6si Szabiiyzalitban rcigziteni kell.

VII. Fejezet

A K6ZoS ONxonMANyZATI HIVATAL

le.$

(1) A K6pvisel6-testtlet az Onkormrinyzat miikdddsdvel. valamint dllamigazgat6si tigyek
ddntdsre val6 el6kdszit6sevel 6s vdgrehajtiisiival kapcsolatos feladatok ellat6sara Kdzos
Hivatalt hoz l6tre.
(2) A Kcizds Hivatal bels6 szeruezet6t, l6tszdm6t a K6pvisel<i-testiilet rillapitja meg.
(3) A Kdzds Hivatal r6szdre meg6llapitott ldtsz6mmal ds az illetm6nnyel az M6tv.
eloiriisainak ds e rendeletben foglaltaknak figyelembe vdtel6vel a jegyzd gazdalkodik. A
K<jzds Hivatal onrill6 kriltsdgvet6si szerv ds jogi szem6ly.
(4) A K<izcis Hivatal egys6ges hivatalkdnt mrik<tdik. A K6zds Hivatali meg6llapoddst a 4. sz.

fiiggel6k tartalmazza.

VIII. Fejezet

ONronnrANvzATI RENDELETALKoTAS

20.s

(l) Rendelet alkot6s6t kezdem6nyezheti:
- polg6rmester.

- alpolgrirmester,

- onkorminyzatikdpviselo,

- Bizotts6g,

- helyi tarsadalmi szervezet vezetoje.

- jegyz6.

- lakoss:ig, erre iriinyul6 n6pi kezdemdnyezdssel.



(2) Rendelet alkotris6ra irrinyul6 kezdemdnyez6st a legyzo ritjrln a polgrirmesterhez iresban

kell benyujtani. mely tartalmazza a rendeletalkot6s cdljAt. sziiksdgess6gdnek indokait 6s a

szabiiyozits fdbb elemeit. A polg6rmester a kezdemdnyezdst, majd a tervezetet 1egk6s6bb 60

napon beliil a K6pvisel6-testiilet eld terjeszti.
(3) A rendelet-tervezet elk6szit6se minden esetben ajegyz6 feladata.

21.$

( 1) A rendelet elfogad:is6t kOvetoen annak hiteles szdvegdt a jegyzo szerkeszti.
(2) A rendeletet ajegyzo ds a polg6rmester irja alii.
(3) Kihirdet6sr6l 6s a k6zz6tdte116l a legyzo gondoskodik. A rendelet kihirdetds6nek id6pontja
a kdzszemldre tdtel - a rendelet egy p6ld:iLny6nak a Kozds Hivatal hirdet6tebl6j{in tdrt6n6
kifiiggesa6s6nek - napja.
(4) A K6pvisel6-testiilet esetenk6nt a kihirdet6s egy6b formriit is meghatarozhatja.
(5) Az Onkormrlnyzat hatdlyos rendeleteir6l nyilvantadest kell vezetni- A nyilvri,ntartris

tartalmazza a retdelet sz6m6t, targyAt, meghozatald.nak ds kihirdetds6nek id6pontj6t.

IX. Fejezet

dxxoRnrANvzATI HATARo zAT Ho z AT AL

22.S

(l) A K6pvisel6-testtilet mrikdddse sor6n normativ, hat6s6gi ds egy6b hatrrozatokat hoz.
(2) A normativ hatiirozatokat a rendeletek kihirdetdsdre vonatkoz6 szabiilyok szerint kell
kdzzetenni.
(3) A normativ ds hat6srigi hatirozatok kiil6n-kiilon. naptriri 6v elej6tol kezd6d6en,
folyamatos sorsziimmal ldtand6k el. A hatrirozat tartalmazza a d6nt6s vdgrehajtas6nak
hataridej6t 6s felelos6t.
(4) A Kdpviselo-testillet egydb hatdrozalait szdmozas ndlkiil, jegyz6konl,vi rdgzit6ssel kell
nyilv6ntartani. A Kdpvisel6-testtilet szemoz6s n6lkiili hatiLrozatot hoz a napirend
ellbgadrisriLr6l, iigyrendi k6rd6sekben. n6v szerinti szavazhs elrendel6se k6rd6s6ben, kdpviselSi
k6rd6sre, interpell6ci6ra adott v6lasz elfogadiisa tiirgyiiban.

X. Fejezet

ZARO RENDELKEZESEK

23.$

(1) A Rendelet mell6kletei ds fiiggel6kei:
- l. sz. mell6klet: A polgriLrmesteri 6s k6pvisel6i vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos

elj ar6s16l

7 1. sz. mell6klet I . sz. fliggeldke: Garrib Kozsdg Onkormiinyzata Ideiglenes
Bizottsriga NYILVANTARTASI JEGYZEK VAGYOMIYILATKOZAT-TETELI
KOTELEZETTSEG TELJESiTESER6L

) 1. sz. melldklet 2. sz. ffiggeldke: NyTLVANTARTAS A KEPVISEL6I
VAGYONNYILATKOZATOKBA TORTENo BETEKINTESR6L

- 2. sz. melldklet: Eskii szcivege



3. sz. mell6klet:
hat:iskorei
,1. sz. melldklet: A Garib K6zs6g Onkormiinyzata alaptevdkenysdg6nek korman.'-zati

tunkci6k szerinti besoroliisa
5. sz. melldklet: Az Onkorm6nyzat tagi 6s alapit6i 6rdekettsdge

- 1. sz. tiiggel6k: A KozsEG TERULETERdL, NEPESSEGI ADATAIROL

- 2. sz.fiiggel6k: A KEPVISELo-TESTULETI TAGOK FELSOROLASA

3. sz. ffiggel6k: Az Ideiglenes Bizottsiig tagiai

4. sz. fliggel6k: A MArRASZ6r6st t<020s oNronvrANvzATI HIVATAL
MEGALLAPODASA

(2) Az SZMSZ a megalkot6sar6l sz6l6 rendelet kihirdetds6t k<ivet6 napon 16p hatdlyba.
t3) Jelcn rendelet hatdly baldpesdvel egyidejiileg Garrib K6zsdg 0nkormdnyzata es Szervei
Szervezeti ds Mr-ikod6si Szabdlyzatir6l sz6l6 412015 (11.23.) sz6mir dnkormrinyzati rendelete
hatiilyrit veszti.
(4) Az SZMSZ-t a Kozos Hivatalban lehet megtekinteni.
(5) A ftiggeldkek naprakdszen tart6siir6l a jegyzo gondoskodik.

Kelt: Gar6b.2021. m6rcius l.

A Kdpvisel<i-testiilet polgArmesterre iitruh6zott dnkormdnyzati

Mrirkus S6ndor sk.
jegy zo

Koviics Zoltiin sk.

polg6lrmester



Gar:ib Kdzs6g 6nkorm{nvzata Polg{rmester6nek
3t2021. il.1. tinkorm{n zati rendelete

Garrib Ktizs6g Onkorm{ny'zata 6s Szervei
Szen,ezeti 6s Miiktid6si Szab{hzat{rril

BEVEZETO

Gar6b K<izsdg Onkorm6nyzata Polg6rmestere az dlet- 6s vagyonbiztonsiigot vesz6lyeztet6
t6meges megbeteged6st okoz6 SARS-CoV-2 koronavirus-vildgj6rv:iny kdvetkezm6nyeinek
elharit6sa. a magyiu 6llampolgarok eg6szs6gdnek 6s 6letdnek meg6v6sa 6rdek6ben
Magyarorszrig Korm6nya riltal a veszdlyhelyzet kihirdet6sdrdl 6s a vesz6lyhelyzeti
int6zked6sek hatrilybal6pds6r6l szolo 2712021.(I.29.) Korm. rendelet 1. $-6ban kihirdetett
vesz6lyhelyzetre tekintetettel, a katasztr6f-av6delemr6l 6s a hozzd kapcsol6d6 egyes tcirvdnyek
m6dosit6srir6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. tdrv6ny 46. S (4) bekezd6s6ben meghatArozott
jogkdrben eljarva, Gar:ib K<izs6g Onkormrinyzat Kdpvise16-testiilet6nek feladat ds hatrisk<jr6t

gyakorolva. az Alaptdrv6ny 32. cikk (2) bekezdds6ben meghatarozott eredeti jogalkot6i
hatiiskcirdben, az Alaptcirvdny 32. cikk (l) bekezdds d) pontj6ban meghat6rozott
leladatkcireben eljdrva jelen rendeletben hatarozza meg az Onkormiinyzat es szervei
Szervezeti 6s Miikdddsi Szabiiy zatit.

L Fejezet

AlrarANos RENDELKEZESEK

(l) A Kdpvisel6-testiilet 6s szervei szAmdra a Magyarorsz6g helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6
2011. dvi CLXXXIX. tdrvdny (a toviibbiakban: M<in.) rendelkezdseit. valamint az egydb
jogszab6lyokban meg6llapitott hat6skori, szervezeti ds miik<jd6si szabiilyokat az
onkorm6nyzat mrikcid6si te iletdn e rendeletben eloirtakkal egyiitt kell alkalmazni.
(2) Az Onkormanyzat hivatalos megnevezdse: Gar6b K<izsdg 0nkormdnyzata
(tovdbbiakban 0nkormrinyzat).
(3) Az Onkormrinyzat szdkhelye: 3067 Garih, Pet6fi ut 5.
(4) Az Onkormrinyzat miikriddsi teriilete: Gar6b kozigazgat6si tertilete.
(5) A Kdpvisel6-testiilet hivatala: M6trasz6losi K<izds Onkormdnyzati Hivatal (a

iiltT?ffii::Tffi '"Xj,""1lit]ur.,,u gszamttt azL . sz. rrigger6k tartatmazza.
(7) A K6pvisel<i-testlilet tagjainak szdma 2 fo k6pviselo ds 1 f6 polgrirmester. A k6pvise16-
testrileti tagok felsorolis:it a 2. sz. fiiggeldk taxtalmaz,za. A kdpvisel<li eskti szdveg6t a 2. sz.
mell6klet tartalmazza.
(8) Az dnkormdnyzat jelkdpeit 6s azok haszn:ilatiinak rendj6t kiilcin rendelet iillapitja meg.
(9) A helyi nepszavazas elj6r6s6t, eg_"-es felt6teleit ktil6n rendelet rillapitja meg.
(10) Az dnkormiinyzati helyi kitiintet6sek 6s elismer6 cimek alapitris6nak 6s
adomiinyoziisiinak szabrilyait kiil6n rendelet 16gziti.
(11) Az onkormiinyzat vagyonrit a jegyz6 egys6ges nyilv6ntart6sba veszi. A vagyonnal val6
gazd6lkod6st a K6pviselo-testrilet kiil<jn rendeletber, szabaly ozza.
(12) Az Onkormrinyzat tagi ds alapit6i drdekeltsdgdt az 5. sz. melldkl et tartalfiazza.

II. Fcjezet

1.$

1,



AZ 6 N Ko Rlr.l\yz.\T FE L.{D.\T--\ r s u rr isx 6nc

(1) Garab Kdzsdg Onkorm6nyzata 6nAll6an, szabadon, demokatikus m6don, sz6lesk<irii
nyilvrinoss6got teremtve intdzi a telepiil6s k<iztigyeit. gondoskodik a kcizszolgriltatisokr6l, a

helyi k6zhatalom gyakorl6s6r6l.
(2) Az Onkorm inyzat jogi szem6ly. Az onkormdnyzati feladat- 6s hatiiskrir<jk a K6pvisel<i-
testtiletet illetik meg. A K6pvisel6+estiiletet a polg6rmester k6pviseli.
(3) A K6pviselo+esttilet polgii'rmestene 6truhazott hatiiskdreit a Szervezeti ds Miikdd6si
Szabiiyzal (a tov6bbiakban: SZMSZ 4. sz. melldklete tartaknazza. Az itruhazolt hatiiskdr
tovribb nem ruhiizhat6.
(4) Az Onkorm6nyzat mrikrid6sdvel kapcsolatos feladatokat a Kdpvisel6testiilet 6s szervei: a
polgrirmester, Kdzds Hivatal, j egyzo, aljegyzo, ds t6rsuliisai.
(5) Az dnkormanyzat gazdiikodisrinak kiits6 ellenorz6sdt az Allami Sziimvev6sz6k ellen6rzi.
(6) Az <;nkormiinyzatnak nyirjtott eur6pai uni6s 6s az ahhoz kapcsol6d6 kciltsdgvet6si
t6mogatrisok felhaszniiliisiit az Eur6pai Szii,rnvev<iszdk 6s az Eur6pai Bizotts6g illet6kes
szervezetei, kormitnyzati ellen6rz6si szerv, a fejezetek ellenorzdsi szervezetei, a Magyar
Allamkincstrir, az ellenorzesi hat6srig. az etr6pai uni6s t6mogat6sok ir6nyit6 hat6s6gai 6s a
k<izremrik<ido szervezetek k6pviseloi is ellenorizhetik.
(7) Az <inkormrinyzat rendelkez6s6re 6116 forrdsok szab6l,vszeni, gazdas6gos, hatdkony 6s

eredm6nyes felhaszn6liLs5nak ellen6rz6se belso kontrollrendszer mrikridtet6s6vel, belso
ellen6rz6s keret6ben t<irtdnik.

Az Onkormdnyzat riltal v6llalt feladatok:
1. telepiildsfejleszt6s, telepiil6srendez6s
2. az epitett es term6szeti k<lmyezet v6delme
3. vizrendez6s
4. a csapad6kviz elvezet6s
5. kdzremiikddds a telepiildstisztasag biztositAsAban
6. gondoskod6s a helyi ttizvedelemrol
7. szerepviillaliis, hozz6j6ruliis a k<lzbiztons6g helyi f'eladatainak megold6srihoz

8. kozremiikodds a foglalkoztat6s megoldris6ban

9. k<iz6ssdgi t6r biaositiisa
10. k<izmrivel6d6s, mliv6szeti tev6kenysdg, sport timogat6sa
11. az eg€szs€,ges dletm6d kdz<iss6gi felt6teleinek elosegitdse

12. az idegenforgalom ds turizmus fejleszt6se

13. a kdzs6get 6rinto iigyekben a kozs6g hiteles t6j6koaatiisa

III. Fejezet

A KEPVISELo.TESTULET MUKODESE

4.$

(1) A Kdpvisel6-testiilet sztiksdg szerint, de legalibb 6vi 6 alkalommal rendes iil6st tart

2.$

2

3.S



s.s

A Kdpviselo+esttilet kidolgozza dyes munkatervdt. amely tartaltrlazza a ttladat

meghatarozdsokat, besz6mol6kat. ellen6rz6seket. A munkaterv'ben a k6pvisel<i-testiileti iil6sek

varhat6 idopontjdt is fel kell ti.intetni. A munkaterv' ten ezet6t a polg6rmester ir6n-v-itiisiival a

jegyz6 6llitja 6ssze 6s a polg6rmester terjeszti a K6pviselo-testillet el6 minden dv februrir 15-

io

6.S

A Kdpvisel6-testiiletet az Onkormiinyzathoz 6s szen,eihez 6rkezefi k6zdrdekii bejelentdsekr6l.
javaslatokr6l. panaszokr6l 6vi egy alkalommal a jegyz6 t6jdkoaatja. Ameruryiben a konkdt
iigyben a Kdpviselo-testtiletnek van hat6skdre a ddntdsre. rigy azt a k<ivetkez6 iil6sre

beterjeszti.

(1) A K6pvisel6testiilet [l6s6t a polgirmester. t6volldtdben az alpolgiirmester. mindkett6jiik
egyideju akad6lyoztatasa eset6n a koreln<jk hivja <issze 6s vezeti.
(2) Az rinkormanyzati munka trirsadalmi kontrollj6nak megval6sitiisa c61j6b6l a polg6rmester
az iil6sek idej6r6l, hely6r6l, a nyilv6nosan trirgyaland6 napirendekr6l az iildst megel5z6en. a
meghiv6 kifliggesa6s6vel a lakoss6got drtesiti az dnkormiinyzat hirdet6t6bl6j6n.
(3) A meghiv6nak tartalmaznia kell:

a.) az iilds hely6t, id6pontj6t,
b.) a napirendi pontokat 6s az eloterjeszt<i nev6t,
c.) az ir6sos el6terjesztdst. trij6kozat6t teljes sziiveggel 6s melldkletekkel.
d.) a taniicskoz:isi jog ktilon feltrintet6s6t.

(4) A tanicskoz6si joggal meghivott. az ot 6rinto napirend irrisos el6terjeszt6sdt. trijdkoztat6t
kapja kdzhez.
(5) A kdpviselo-testtileti iildsre sz616 meghiv6t a polgiirmester irja akl.
(6) A meghiv6t ds az el6tedeszt6seket elektronikus riton tgy kell kiktildeni. hogy azr a
k6pvisel6k 3 naptriri nappal az til6s el6tt megkapjrik.
(7) Halasarist nem niro esetben a polgrirmester a K6pviselo-testtilet iildsdt rdvid riton is
6sszehivhatja. Ebben az esetben barmilven 6rtesitdsi m6d igdnybe veheto.
(8) Meghivottk6nt tandcskoz6si jog illeti meg az iil6s meghat6rozotr napirendjdhez
kapcsol6d6an:

a.) a hiiziorv'ost. v6d6n<jt.
b.) a lelkip6sztort,
c.) a korzeti megbizottat,
d.) az orsz6ggyiil6si k6pviselot.
e.) a garribi szdkhelyii. bejegyzeu tfusadalmi szervezetek vezetoit,
f.) a megy'ei korm6nyhivatal kdpviseldjdt.

(9) Hat6rozatkdptelens6g eset6n a polgiirmester 8 napon beliil. r6vid irton tjabb til6st hiv
6ssze.

A K6pvise16-testiilet tandcskoz:lsi rend.je

8.$

7.$
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(l) A kdpviselotestiileti iildsdt a polg6rmester. akaddlvoaatdsa esetdn az alpolgrirmester,
mindkettojilk egyidejri akadiihoztatasa eserdn a korelnctl vezeti. Az tildst vezet6 lbladata a
tanilcskoziis rendjdnek zavartalan biztosit6sa.
(2) A polgrirmester, vagy b6rmely kipviselo javasratiira a K6pvisel<!+esti,ilet megszabhatja a
hozzitszollsok idotartamrit. A kdrd6sben a K6pvisel6-testiilet vita ndrktil dcint.
(3) A napirendek levezet6se 6s ismertet6se. esetleg kieg6szitdse utdn a polgarmester kdrd6sek
inldzdsdre hivja fel a k6pviseloket. A feltett teidgset<re, azok elhangzisa sorrendjdben a
kdrdezett rovid, ldnyegre t6ro riilaszt ad. A viilaszok megaddsa kordben-a targytot eltJ'; nem
szabad.
(;l) A k6rddsek megv6laszoleisa utrin a polgdrmester az eloterjesztdst vitiira bocs6tja. A vitaba
biirmelv k6pviset6 bekapcsol6dhat, amennviben ezen szind6kiit el6zetesen jelzi a
polgiiLrmestemek. A polgriLr-mester hatlrozza meg a hozzrisz6kisok sorrendjdt.
(5) A hozzdsz6liisok kdzben mris kdpviselo. vagy jelenldvo hozziisz6liis6nak csak rendkiviil
indokolt esetben van hely e. A hozzitszoltrsra a polg6rmester ad enged6lyt.
(6) Az adott napirendhez nem tarroz6. vagv napirendhez eg,,-':iltal6n nem tartoz6 ds
interpell6ci6s bejelent6snek sem minosiild hozzitszolisa. k6rddsre a polg6rmester adhat
engeddlyt. maximum 3 percre. az iil6s vdg6n.
(7) A k6pviselo-testtileti iildsen a jegyzo a hat6rozathozatai elott biirmikor felsz6lalhat. A
jegyz6 trirv6nyess6gi 6szrevdteleit biirmikor megteheti.
(8) A t6rgyalt napirendet drinto iigvrendi k6rd6sben a kdpviselo birmikor sz6t k6rhet. Az
iigyrendi javaslatok felen a Kdpviselo-testiilet vita ndlkiil d6nr.
(9) A K6pvisel6-testtlet nyilv6nos iil6sdn a meghivottak a polgiirmester engeddly6vel
kaphatnak sz6t.
A meghivottak rdszdre - amennyiben a kdpviselok altal f-eltett k6rddsre. vagy el6terjesztds
kapcs6n kiv6nnak hozziisz6lni a hozz6szol6s jogrit biaositani kell. A polgrirmester a
hozzitsz6liLs id<itartamdt meghatarozhatja.
A meghivottak el6terjesadshez kapcsol6d6 hozzitszolisa szen,ezetenkdnt egy fdre
korl6toz6dik.
(10) A Kdpviselotesttilet esetenk6nt sz6tdbbs6ggel - vita ndlkiil - hat6rozhat a mtiLkriddsi
rend kcir6be tartoz6 biirminemii kdrddsben. e jogrinak gvakorliisa sorAn felillvizssdlhatja a
pol giirmester ddntds6t.
(11) A polg6rmester a rend t-enntartiisa irdekdben figyelmeztetdsben rdszesitheti azt a
kdpviselot, aki az SZMSZ-ben fbglaltakat nem tartj a be.
(i2) A polg6rmester rendreutasithatla azt a k6pviselo-testiileti tagot. aki a k6pvisel5+estiileti
iilds rendjdt zavar6 magatrlrist tanusft.
( 13) A polg6rmester a meghivott szem6lyek kozril figyelmeztetheti aa, aki a sz6m6ra
biztositott id5tartamon ttl sem fejezi be hozziisz6liis6t. illerve a hozzitsz6lisban a napirend
t6rgyrit6l elt6r, amennyiben ut6bbira kiilon enged6lyt nem kapott.
(14) A polg6rmester rendreutasithatja azt a meghivott. vagv 6rdeklod6 szemdlyt. akit
figyelmeaetesben rdszesitett. tovribb6 aki kepviselo+esttileti iildshez m6ltatlan magatart6st
tanfsitotr. Rendreutasitiis esetdn az arra okot ad6 magatartiis jellegdttil, stly6t6l 6s

k<irtilm6n.vdtol fiigg6en - javaslatot tehet a K6pviselo-testiiletnek az iilds16l val6 kiziiriisiira. A
Kdpviselo-testiilet a k6rddsben vita n6lkiil. sz6tdbbsdggel hatiiroz.
(15) Ismdtelt rendreutasitiis utdn a K6pvisel6-testulet ddnthet arr6l. hogv a rendbont6
meghatdrozott ideig a k6pviselo-testiileti iil6seket nem Litogathatja.
(16) A Kdpvisel6-testiilet d6nt6se alapj6n a polgiirmester tartris rendzavariis vagv a vita
fol-vamatos rendjdt ellehetetlenit6 esemdn.v kovetkeztdben elnapolhatja az iil6st.
(17) A polg6rmestemek a rendt-enntartds 6rdekdben tett intdzkeddsei ellen felsz6lalni, azokat
visszautasitani. vitiiba szrillni nem lehet.
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(18) A polgrirmester. vag)' brirmel,vik k6pviselo javaslatot tehet a vita 1ez6r6siira. A K6pr.iselo-
testiilet a kdrddsben vita ndlkiil. sz6tobbsdggel hatiiroz.

A tan:icskozis menete

(1) A polgdrmester megiillapitja a Kdpviselo-testtlet hatrirozatkdpess6gdt, majd eloterjeszti a
napirend tervezet6t, indokolja. ha ez a meghiv6ban foglaltaktol eltdr.
(2) Ul6sdnek napirendj6rol a K6pviselo-testrilet dcint.
(3) A napirendi pontok megt6rgval6sa el6tt k6pvisel6i interpell6ci6ra. bejelent6sre. k6rddsre
csak stlrgos, halasahatatlan iigyben keriilhet sor. Egydb k<iziigyekben ezt a kdpviselo a
napirendek ut6n teheti meg.
(4) Az interpelkici6. kdrd6s. bejelent6s id6tartama egv-egy k6pvisel6 esetdben dsszesen az 5
percet nem haladhatja meg. Tovdbbi kdt t6mAban a k6pviselo interpell6lhat. bejelent6st tehet.
k6rd6st intdzhet ajelenl6vokh6z, melyhez 3-3 perc 611 rendelkezdsire.
(5) Az interpelkici6kra. k6rd6sekre" bcjelentdsekre sz6ban, r'ag1 15 napon beltil iriisban kell
6rdemi v6laszt adni. A vdlasz elfogadris6r6l eloszdr az interpell6l6 nf ilatkozik. majd ha aa
nem fogadja el, a K6pvisel6-testiilet annak elfbgadrisrir6l ddnt. egyszeni sz6t<ibbs6ggel.
(6) Amennyiben a megkdrdezett frrisbeli v6laszt ad, az interpell6l6 a kdvetkez6 kdpvisetci-
testi.ileti iildsen nyilatkozik a vitlasz elfogadrisrir6l. Amennviben a v6laszt nem fogadja el, irgv
a K6pvisel6-testiilet egy'szerii sz6tdbbsdggel hal6roz az ellbgad6s kdrd6sdben.
(7) Ugyanabban a k6rddsben. a tov6bbiakban interpelldci6nak. bejelentdsnek. k6rdds
t'elvet6snek helye nincs, kivdve, ha [j t6ny menil fel.
(8) Az ir6sbeli el6terjeszt6st az eload6 a vita elott sz6ban kiegdszitheti.
(9) Kdpvisel6+estiileti tagok. taniicskoz6si joggal meghivottak a napirendekkel kapcsolatban
k6rd6seket int6zhetnek. melyekre a vita el6tt v6laszolni kell.
(10) A polg6rmester a vitiiban elhangzottakat dsszefbglalja, 6s az eloterj esztdsben szerepl6,
valamint a vita sor6n elhangzoft hatdrozati javaslatokat egyenkdnt bocsdtja szavaz6sra irg.v.

hogy' el6bb a vita sor6n elhangzott m6dosit6 es kiegdszit6, majd az el6terjesadsben szerepelo
hatiirozati javaslatok felett kell dcinteni.
(11) Kdpviselotestiileti hat6rozattal elddnt6tt iigyet tj tdny6ll6si elem t-elmertildse eset6n tjra
kell targy'alni. amennyiben az iigy mdg nem 6viilt el. Az ujra rilrgyal6sra legkdscibb az [j
t6n,,*rilLisi elem bejelentdset6l szrimitott miisodik k6pvisel6-testiileti iil6sen keriil sor.
(i2) A kdpviselo-testiileti iil6s id6tartama a tfrgyilagos munka 6s az 6rdemi dontdsek
6rdekdben. esetenk6nt a 6 6r6s t6rgyal6si id6tartamot nem haladhatja meg. Amennyiben ez
id6 alatt a k6pvisel6-testtlleti ti16s nem ziirul le a K6pviselo-testtilet ddnt a kovetkezo iil6s
idopontj616l.

Kiiliintis szabill*oz:is a ktizmeghallgatrisra

10.$

( 1) A K6pviselo-testiilet dvente legaldbb egyszer kdzmeghallgatiist tart.
(2) A k6zmeghallgatiison a teleptildsi kdpvisel6kdn ds a meghivoftakon rul kizrir6lag
kdzdrdekri tdmriban ajelenl6v6 6rdeklodok is sz6t kapnak a polg6rmestert6l.
(3) A k<izdrdekri hozziLszolis (panasz. kdrdds. javaslat. kritika. stb.) id6tartama szemdlvenkdnt

- els<i alkalommal max. 5 perc
- m6sodik alkalommal mar. 3 perc.

(4) Valamennyi hozzasz6l6 tovribbi 2 perc id6tartamban reagiilhat az adott v6laszra.
5
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(5) A meghiv6t a kozmeghallgatas ten'ezett id6pontj6t 15 nappal megeloz6en ki kell

litggeszteni az dnkormdnl zat hirdetotablAjAn. valamint hivatalos honlapjrin. A meghiv6ban tbl
kell tiintetni a hozzirszolitsok menet6t. valamint az idokorl6toz:lsokat.
(6) A k<lzmeghallgat6st a Mrivel6ddsi Hrizban kell megtartani.
(7) Az elhangzott javaslatra, kdrddsre a k<lzmeghallgatdson. vag-v legkisobb 15 napon beliil
vrilasa kell adni.

.{ dtint6shozatal mrSdja

(1) A Kdpvisel6-testtilet dontdseit a (2) bekezddsben tbglaltak kivdteldvel, egyszerti
sz6tdbbsdggel hozza.
(2) Min6sitett tobbs6g szi.iks6ges az Mdt\,. 50. $-ban meghatiirozott esetekben, tovribb6

a.) az Mcitv. 42. $ szerinti esetekben,
b.) polgrirmester elleni fegyelmi eljaris megindit6sa, fegyelmi biintet6s kiszab6sa

iigydben,
c.) hitelfblv6telhez. kdtvdnykibocs6t6shoz 5 mi11i6 Ft 6rtdkhat6r 1'elett.

(3) Minositett tobbsdghez legal6bb ke1t6 egybehangz6 szavazat sziiksdges.
(4) A szavaz6s eredmdny6t az til6svezeto iillapitja meg. Ha a szavaz|s eredm6nye fel6l kdts6g
meriil fel. b5rmely dnkonniinyzati kdpvisel6 k6r6sdre a szavazast egy alkalommal meg lehet
ismdtelni.

12. $

(1) A Kdpvisel6-testtilet - a titkos szavazas elrendeldsdt, valamint a (2) bekezddsben
tbglaltakat kivdve dcjnt6seit nyilt szavazdssal. kdzfelemel6ssel hozza. A nyilt szavaz6s
eredmdnydt az til6st vezeto rillapitja meg.
(2) Vrilasa6si, vezet6i megbizasi, t'elmentdsi iig-v-'ekben a K6pviselo+estiilet titkos szayazissal
ddnt. mel."-.et az tildsen megaiakitott eseti bizous6g bony'olit le.
(3) A titkos szavazist b:irmelyik k6pvisel6 inditvrinyozhatj a, en6l a Kdpvisel6-testtilet vita
ndlkiil dcint. A szavazas id6tartamiira a polg6rmester szlinetet rendel el. A titkos szayazas
sordn a szavaz6lapot borit6kban hel","ezik el a k6pviselok. majd a szavaz6lapot tartalmaz6
borit6kot az azok gyiijtdsdre szolgril6 umriba dobj6k. A szavazis eredmdnydrol - M urna
bont6s6t 6s a szavazatok dsszesitdset k6vetoen - az eseti bizottsrig elndke tiijdkoztatja a
polgiirmestert, aki ismerteti a dontdst.
(4) A K6pviselo{estiilet ndv szerinti sza\azast is elrendelhet, erre b6rmelyik kdpvisel6
j avaslatot tehet.
(5) Ndvszerinti szavazdskor a 1eg.vz6 ABC sorrendben felolvassa a Kdpviselo-testiilet
tagjainak nev6t, akik ezt kdvetoen szavaznak.

13.s

(1) A jegyz6kdny\ tafialrrlazza:
a) a k6pvisel5-testiileti iilds helydt. idej6t.
b) megjelent k6pviselo-testiileti tagok nev6t. t6volmaradt kepvisel6-testiileti tagok nev6t,

tandcskoz6si joggal jelenlevok nevdt. az iildsrol eltdvozott k6pviselok nevdt,
eltdvoziisrinak es visszadrkezds6nek idejdt,

c) ajavasolt 6s ellbgadott napirendi pontokat,

6
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d) el6terjesaok ds a lelsz6lal6k nevdt. rdvid hozzlszolitsiLt. szal azis sziimszeni. illene
ndvszerinti eredmdny6t.

e) interpelLici6kat. bejelent6seket. k6rd6seket. v6laszokat.
1) rendeletek sz6 szerinti szoveg6t - kiilcin melldkletben.
g) szemdlyi iigy drintettj6nek nyilatkozatrlt,
h) a K6pviselo-testi.ilet vita ndlkiil d6nt a sz6szerinti jegvz6krinJwezdsr<il, amennyiben a

k6pvisel6 k6ri, hog,v az iitala elmondottak. valamint a 16 adott viilaszok sz6 ds betri
szerint szerepeljenek a j egyzok<inyvben,

i) j egyzokdnlwet akiir6k al6ir isitt (pol grirmester" j egyzo).
Q) Zert [lds kereteben trirgyaland6 napirendet a Kdpvisel<i-testiilet ijlds6n nyilv6nosan
tiirgyalt napirendek utrin, utols6kdnt kell t6rgyalni.
(3) A zrirt rildsrol killdn jegyzokdnyvet kell kdsziteni 6s azt elkiilOnitetten kell kezelni.
(4) A jegyz6k6nyv elkdszit6s6nek megkdnnyit6sdre a nyilvdnos [l6sr6l hangfelv6tel
k6sziilhet.
(5) A jegyzo gondoskodik a jegyz6k6n1ru els6 p6lddnyanak, az el6terjeszt6seknek. az tilds
jelenldti iv6nek, meghiv6j6nak. valamint az iil6sr6l k6sztilt hangfelv6tel meg<lrzds6rol.
Gondoskodik toviibbri a jegyz6kdnyvek 6s azok mel[6kleteinek 6venkdnr r0rtdn6
bekottet6s6rol.
(6) A jegyz6ktlnyvi hatd.rozatot tartalmaz6 kivonatot 5 munkanapon beliil meg kell kiildeni az
drintetteknek.
(7) A Kdpvisel6-testiilet rendeleteinek 6s hat6rozatainak nyilv6ntartris6r6l a jegyzo
gondoskodik.
(8) Az Onkorm6nyzat hirdet6t6bl6j6n 6s hivatalos honlapjan kozz6 kell tenni a K6pviselo-
testiilet fontosabb drintdseit. A v6laszt6polgarok a K<izos Hivatalban megtekinthetik a
Kdpviselo-testiilet eloterjeszt6seit, drint6seit. jegyzokrinyveit.
(9) A kdzdrdekii adat megismerdsdre iranyul6 k6r6st dnkormiinyzati tigy esetdn a

polg6rmester. iillamigazgatdsi iigy esetdn a jegyzo teljesiti.
(\q ZAfi iil6s tartiisa esetdn is biaositani kell a kiildn tdrvdn-v szerinti kdz6rdekii adat ds

kdz6rdekb<jl nvilvAnos adat megismer6sdnek lehet6s6g6t. Az elj rirrisra az inlbrmrici6s
dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabadsrigr6l sz6l6 2011. 6vi CXII. tdrv6ry- 26-27. $-
riban foglaltak az iriinyadtrk. A Kdpvisel6-testiilet az Mdtv.46. $ (2) bekezdds b) pontj:iban

meghatdrozott esetekben az drintett k6rdsdre ziirt iildst tart. A Kdpviselo-testiilet az drdekelt.

az eloterjeszto, vagy <lnkormiinyzati k6pviselo javaslata alapjitn az Mdtv. 46. $ (2) bekezdes

c) pontjriban meghat6rozott esetekben - min6sitett tdbbsdggel - zrirt til6st rendelhet el.
(11) Amennyiben az 6rintett beleegyezds6rol liigg a zrirt iil6s taftesa, fgy ajegyzo az til6s elott
irrisban nyilatkoztatja az 6rintettet. hogy beleegyezik-e a nyilv6nos tiireyal5sba.
(l\ A zert iil6s elrendel6s6rol az Motv. 46. $ (2) bekezd6s a) ds b) pontja szerint
meghatarozott esetekben szavazni nem kell. A kdpvisel6-testiileti iildst levezet6 szem6lynek
kell a napirend kdzldsdvel egyidejrileg hivatkozni a z6rt tildsre vonatkoz6 torv6nyi el6ir6sra.
(13) A K6pvisel6-testiilet hatdrozattal ddnt a zArt til6s elrendelds6rol az M<jtv. 46. $ (2)
bekezdds c) pontja szerint meghatirozott esetekben.
(14) A zrirt iil6sen az M6w. 46. $ (3) bekezddsben meghatarozott szemdlyek vehetnek rdsz.

IV. Fejezet

A TELEPITLESI KXPVISEL6
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11.$

(l) A Kdpviseloresrtilet a telepiil6si kdpviselok r6szdre havi tiszteletdijat allapit meg killon
rendelet szerint.
(2) A teteptil6si kdpviselo kezdem6n_"-ezheti. hogy a Kdpvisel5-testiilet vizsg6lja feliil a

polgermestemek iitruh6zott dnkormrinyzati hatdskdrben hozott dontdsdt.

(3) A telepiil6si kdpviselo a ddntdst igdnylo iigyekben a Kdpviselo-testtilet Kdz6s Hivataliit6l
a kdpvise16i munk6hoz sztiks6ges taj6koztatdst a polg6rmester vagy ajegyzo tudtaval k6rheti.

elore egyeztetett idopontban. A t6jdkoztatiist riltaldban sz6ban. k6r6sre ir6sban kell megadni.

A kdpvisel6 trij6koztatris6hoz - k6r6s6re - az 6nkorm6nyzati iigyben keletkezett iratokba a

betekintds lehet6s6gdt biztositani kell.
(,1) A kdzdrdekii bejelent6s. javaslat. pirnasz tigy6ben 6rdekl6d6 kdpviselo r6szdre az tigyben

keletkezett iratokba a betekintds lehet6sdg6t biztositani kell. Amenn)'iben jogszabrily erre

lehetos6get biztosit, az iratokr6[ m6solat k6rhet6. Kivdtelt kdpeznek az iillamigazgatasi egyedi

hat6sdgi iigyben keletkezett iratok.

ls.$

(l) A kdpviselo kdteles az Mdrv. 32. $ (2) bekezd6s. i)-k) pontjaiban, a 38. $ (a)
bekezd6sdben 6s a 39. I (1) bekezd6sdben meghat6rozottakon tfl:

a.) tevdkenys6gdt eskiijdnek megfelel6en v6gezni;
b.) ir6sban vagy sz6ban el<izetesen bejelenteni. ha a Kdpvisel6-testrilet iildsin val6

rdszv6telben akad:iLlyoztatva van:
c.) a tudom6sdra jutott minositett adatot. szem6lyes ds ktilonleges adatot - a vonatkoz6

jogszab6lyi el6ir6sok szerint - meg6rizni:
d.) k6pvisel6i megbizat6s6hoz melt6. a K6pvisel6-testiilet ds annak szervei tekint6lydt 6s

hitel6t 6v6 magarartast tantsitani;
e.) a pcigri'rmestemek jelezni adott iigyben felmeriilo brlrmilyen jellegti szemdlyes

6rintetts6g6t. Szem6lyes drintettsdgre vonatkoz6 bejelentdsi kotelezensdg elmulaszt6sa
eseten a k6pviselo tisaeletdij6nak 25 %o-a vonhat6 meg esetenk6nt.

(2) Az a kdpviselo, aki az lv{ciw. 38. $ (1) bekezdds6ben lbglalt k6telezettsdg6nek nem tesz
eleget. kotelezettsdge teljesitdsdig nem jogosult havi tisaeletdijra.
(3) Az a k6pviselo, aki a szab:ilyszenien kikilld<itt meghiv6ban megjelcilt id6pontban a
Kdpvisel6-testiilet iildsdrrjl r6szben vagy egdszben tiivol marad. 6s tdvolmarad6siit alapos
indokkal nem menti ki. igazolatlanul t6vol ldvonek min6stil.
(4) A Kdpviselotesttilet meghatArozott feladat elliit6sara. javaslat kidolgozrisara b6rmely
k6pviselo javaslatiira a polgdrmester el6terjeszt6se alapjrin ideiglenes bizottsdgot hozhat ldtre.
Az ideiglenes bizotts6g feladat5t (pl. vagyonnvilatkozatt6teli ellenorz6 bizotts6g).
megbizatiisiinak terjedelmdt, elnevez6sdt. tagjainak sziim6t a K6pviselo+estiilet a bizottsrig
l'elrillitrisakor hatirozza meg. Az ideiglenes bizofts6g tagj ainak nevdt e rendelet 3. sz.

liiggel6ke tartalmazza.

l5/A. $

Tdvolmarad{s, juttatis cstikkent6se

(1) Annak a kdpviselonek a tiszteletdija mdrsdkelheto 6s megvonhat6. aki igazolatlanul
hi6nyzik a k6pviselo-testiileti iil6srol:

a.) amennyiben a k6pviselo a Kdpviselo-testi.ilet iil6sdrol igazolatlanul tiivol maradt a
tisaeletdija 25 %- kal csdkkentheto.
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(2) Igazolallannak min6siil a tdvoLmaradiis. ha a k6pviselo a k6pvisel<i-testiileti iil6srol trivol-
marad6siit a polg6rmesternek elozetes ir6sbeli bejelentdsben alapos okkal nem menri ki.
Alapos oknak min6siil ktildnosen a betegsdg. klzeli hozz\tartoz6 haliila^ elhdrithatatlan
kcizlekeddsi akad:ily. kiilf'old<in tart6zkodiis. igazolt munkahelyi elfoglaltsag.
(3) Nem min6siil igazolatlannak a tdvolmaradiisnak. ha az el6zetes bejelent6s elharithatatlan
akadrllyba iitkdzdtt" s a kdpviselo a trivolmaradiis okiit az tilds napjdt6l sz6mitott 3 napon beliil
bejelenti.
(4) Az elmulasztott iil6s napjat6l sziimitott 15 napon til igazol6st nem lehet eloterjeszteni.
(5) A kdpviseloknek a kdpvisel6{estiileti iildsr6l val6 t6volmarad6siir6l - annak jellegdt is
f-eltiinteWe - a Ktjz<is Hivatal tigvint6zdje nyilviintartiist vezet.
(6) A t6volmaradris elibgaddsdr6l, vagy elutasiteisar6l. illetve a tiszteletdij csdkkent6sdrol.
illetve megvonris6r6l a Kdpvisel6-testiilet ddnt. Errol a k6pvisel6t ds az illetdkes pdnzngyi
iigyintdzot - legk6sobb a kifizet6s esed6kess6g6nek napj6t 5 nappal megeloz6en 6rtesfti.
Amennviben ez id6ben nem volna lehetsdges. ug.v a k6vetkez6 havi eseddkes tiszteletdij
cisszeg6bol kerill levon6sra a mdrsdkl6s, illetve a megvonds cisszege.
(7) A k6pvisel6 k6teles a polgiirmestemdl bejelenteni. ha briLrmely okb6l 30 napon keresztiil
vagy azt meghalad6an a lunkci6j6b6l eredo kotelezetts6gdnek nem tud eleget tenni. Rdszdre

ezen id6tartamra. betegs69 kivdtel6vel tiszteletdij nem adhat6.
(8) Amennyiben a kipviselo a (7) bekezdisben szereplo bejelent6si kotelezetts6gdnek nem
tesz eleget. vagy nem tud eleget tenni. de n_'"ilviinval6an feladatai elldtiisiiban akad611-oztan a

van. irgy a k6pvise16i tiszteletdij tekintet6ben a Kdpviseio-testlilet d6nt.

V. fejezet

A POLGARMESTER

16.$

(1) A polgfrmester tisztsdg6t f6rilkisban kltj a el. A polgfrmester feladatait ds hatdsk6r6t az

MdN-. 67. $-a, valamint a rii vonatkoz6 egy6b jogszabrilyok. illetve a Kdpvisel6+estiilet
6llapitj a meg.
(2) A polgdrmester a dologi kiadrisi eloirrinyzatok k6zcitt 100.000.- Ft-ig terjed6en
g,vakorolhatja az iitcsoportositris jog6t. mel-r-.rcil a kovetkez6 kdpvisel6-testiileti iildsen

besziimol.
(3) A polgrirmester a K6pviselo-testiilet elott a K6pviselo-testiilel 61tal ritruhrizon hatriskorben

ellarott feladatair6l" meghozott dcintdseirol a soron k<ivetkez6 kdpvisel6testiileti Olesen

beszdmol.
(4) A polg6rmester minden h6nap els6 csiitdfiok6n 14.00 - 16.00 6rdig tart lbgad66rit a

vrilasa6polgiirok 16szdre a Faluhdz dpiiletdben.

AZ AI,POLGiR}IESTER

17. S

(i) A K6pvisel6-testiilet megbizat6s6nak idotartamii(a - a polgarmester javaslat6ra - 1 lo
tiirsadalmi megbizatrisri alpolgrirmestert v6laszt tagjai sor6b6l. Az alpolgiirmester segiti a

polg6rmestert f-eladatai ellat6s6ban, valamint elldt egydb cinkormrinyzati feladatot.

(2) A polgdrmeslert tart6s (l h6napot meghalad6) tiivolldte eset6n az alpolg6rmester

helyettesiti.
(3) Az alpolg:irmester feladatdnak meghatdroziisa a polg6rmester hateskdre
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(4) Az alpolgrirmester minden het pdnteki napj6n 14.00 - 15.00 6r6ig tart lbgad66rrit a
vrilasa6pol garok 16sz6re.

VL Fejezet

A,IEGYZ6, ALJEGYZ6

18.s

( 1) A jeg-"-zo az Vlciw. 81 . $-ban foglaltaknak megfeleioen elliitja mindazon ttladatokat.
amelyeket az Mdtv. ds mas jogszabrily hatiiskdr6be utal.

{2) A jegyzot az aljeg.vzo helyettesiti, a jegyz6i ds az aljegyzoi tisas6g egyidejii
betdltetlens6ge. illetve tan6s akad6lyoaatrisuk eset6re - legfeljebb hat h6nap idotartamra - a

jegyzoi feladatokat a jegyzo riltal iriisban megbizoft kdztisztviselci l6tja el, melyet a Kdzds
Hivatal Szen ezeti 6s lv{ukoddsi Szabiilyzat6ban rogziteni kell.

VII. Fejezet

A K6ZOS ONxonMATcyZATI HIVATAL

19.$

( 1) A Kdpvisel6-testiilet az Onkormiinyzat mrikdddsevel. valamint riilamigazgat6si iigyek
dcint6sre val6 cl6kdszitds6vel ds vdgrehajtasAval kapcsolatos feladatok ell6t6sdra K<izds
Flivatalt hoz 16tre.

(2) A Kclzos F{ivatal belso szcrvezetdt. l6tsz6miit a K6pviselo-test|ilet dllapitja meg.
(3) A Krlzos Hivatal rdszdre megrillapitott ldtsz6mmal 6s az illetm6nnyel az Mdfv.
eloir6sainak 6s e rendeletben lbglaltaknak figyelembe v6teldvel a jegyz6 gazdrilkodik. A
K6zris Hir atal rinriit6 kdlts6gvet6si szerv 6s jogi szem6ly.
(4) A Kozds Hivatal egysdges hivatalkdnt miikddik. A Kozrjs Hivatali megrillapoddst a 4. sz.
ftiggeldk tafialmazza.

VIII. Fejezet

ON TONII.q:.I YZATI RE\ DE LETA LKOTAS

20.s

( I ) Rendelet alkotesAt kezdemdnyezheti:
- polgrirmester.
- alpolg6rmester.
- onkormrinvzatikepviselo.
- Bizottsrig.
- helyi tiirsadalmi szervezet vezetdje.
- jegl-26.
- Iakossiig. erre irrinyul6 ndpi kezdemdnyezdssel.

(2) Rendelet alkotrisrira irrinyul6 kezdemdnyezdst a jeg.v-zo fdan a polgarmesrerhez irasban
kell benyujtani. mely tartalmazza a rendeletalkot6s cdlj6t. sziiks6gess6gdnek indokait 6s a
szabalyozits f6bb elemeit. A polgrirmester a kezdemdnl,ezdst. majd a rervezetet tegk6sobb 60
napon beliil a Kdpviselo-testtllet eld teriesai.
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(3) A rendelet-tervezet elkdszitdse minden esetben ajegyzo feladata

21.$

(1) A rendelet ellogadrisdt kcivet6en annak hiteles sz<ivegdt ajegy.zo szerkeszti.
(2) A rendeletet a 1egyz5 6s a polgiirmester i4a aliL.
(3) Kihirdetdsr6l 6s a kdzzdt6telr<il a jeg-vzo gondoskodik. A rendelet kihirdetds6nek id6pontja
a kdzszemldre tdtel - a rendelet egy pdld6nyanak a K<izos Hivatal hirdetot6bl6jan t6rtdn6
kiftiggesztdsdnek - napj a.
(4) A Kdpvisel6-testiilet esetenkdnt a kihirder6s egy6b lbrmriit is meghat:irozhatja.
(5) Az Onkorm:in,vzat hatrilyos rendeleteir6l nyilvrintart6st kell vezetni. A nvilviintanris
Iartalmazza a rendelet sz6m6t, tdrgy6t. meghozatalSnak 6s kihirdetds6nek idoponddt.

IX. Fejezet

ONxonuANvzATr HATARo z ATHoz AT AL

22.$

(l) A Kdpvisel6-testtilet mrikcjd6se sor6n normativ. hat6s6gi 6s egy6b hat6rozatokat hoz.
(2) A normativ hatiirozatokat a rendeletek kihirdetds6re vonatkoz6 szab6lyok szerint kell
kozzdtenni.
(3) A normativ 6s hat6siigi hatiirozatok kiilcin-kiil6n, naptriri dv elejdt6l kezd6d6en.
fblyamatos sorsz6mmal Litand6k el. A hatdrozat tartaklazza a dont6s vdgrehajtrisdnak
hatriridej 6t ds felelcisdt.
(4) A K6pvisel6-testiilet egy6b hatrirozatait sziLmozirs ndlktil. jegyz6k<jnyvi rdgzit6ssel kell
nyilv:intartani. A K6pviselS-tesnilet sz6moz6s n6lkiili hatarozatot hoz a napirend
elfogadrisdr6l. tigyrendi kdrddsekben. ndv szerinti szavazAs elrendeldse kdrdds6ben- k6pvisel6i
kdrddsre. interpell6ci6ra adott v6lasz elfogad6sa trirgy6ban.

X. Fejezet

ZAR6 RENDELKEZESEK

23.S

( I ) A Rendelet melldkletei 6s ffiggeldkei:
- l. sz. mell6klet: A polgdrmesteri 6s k6pvisel6i vagvonnvilatkozatokkal kapcsolatos

elj iirdsro I

z 1. sz. mell6klet 1.. sz. ftiggel6ke: Gar6b Kdzsdg Onkormiinvzata Ideiglenes
Bizotts6ga NYILVANTARTASI JEGYZEK VAGYOM{YILATKOZAT-TETELI
KOTELEZETTSEG TELJESiTESER6L

'> 7. sz. melldklet 2. sz. ftiggeldke.: NYiLVANTARTAS A KEPVISELOI
VAGYONNYILATKOZATOKBA TORTENd BETEKINTESR6L

- L sz. mellekiet: Eskii szdvege
- 3. sz. melldklet: A K6pvisel6-testiilet polgermesterre dtruhiizott dnkormdnlzati

hatriskorei
- 4. sz. melleklet: A Garrib Kdzseg Onkormdnyzata alapter ekenysegenek kormdnlzati

funkci6k szerinti besoroliisa
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5. sz. melldklet: Az Onkormdnyzat tagi ds alapitoi erdekeltsege
- 1. sz. ffiggeldk: A KozsEG TERULET.EROL. NEPESSEGI ADATAIROL
- 2. sz.liiggeldk: A KEPVISELO-TESTULETI TAGOK FELSOROLASA
- 3. sz. iiiggeldk: Az ideiglenes Bizotts6g tagja-i 

..- 4. sz..fiiggel6k: .A MATRASZOLOSI KOZOS ONKORMANYZATI HiVATAL
MEGAT,LAPODASA

(2) Az SZMSZ a megalkotiisiir6l sz6l6 rendelet kihirdetdsdt kcivet<i napon l6p hatrilyba.
(i) Jelen rendelet hatdli baldpdserel egy idejrileg Gardb Kdzseg Onkormdnr zata ds Szervei
Szervezeti ds Miikdddsi Szabiilyzat6r6l szol6 412015 (11.23.) sziLmLi dnkormiinyzati rendelete
hat6lyiit vesai.
(4) Az SZMSZ-t a K6z6s Hivatalban lehet megtekinteni.
(5) A fiiggeldkek naprakdszen tart6sA16l a jegyzo gondoskodik.

Kelt: Ganib. 2021 . mdrcius I

Kova.cs Zoltfn
polgirmester
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l. sz. mell6klet

A polg{rmesteri 6s k6pvisel6i vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos elj6r6s16l

Az M<itv. 39. $ (3) bekezddse alapj6n a k6pviseloi vagyonnyilatkozatokat az Ugyrendi Bizottsiig tartja
nyilvin 6s ellenorzi.

A vagyonnyilatkozat benyrijtrisrinak szabityai

l. A vagyonnyilatkozatokat a tdrvdnyben meghat6rozott formiiban, kdt egyezo p€ldrinyban. gdppei vagy
tollal, olvashat6an kell kitdlteni.

2. A vagyonnyilatkozatot a nyilatkozattevo aliirfuival ds a kitdltds helyenek, idej6nek megjel<ildsdvel
l6tja el. A korliitozottan cselekvokdpes 6s cselekvok6ptelen szemdly nevdben a tdrvdnves kdpviselo ir
ai6, ezen min<isdg6nek feltiintetdsdvel.

3. A vagyonnyilatkozat mindk6t pdldrinydt. boritdkban elhelyezve, ndwel ell6tva - a vagyonnyilatkozat
benyfjtiisdr6l sz6lo drtesitdsben megjeldlt helyen ds idopontban - a bizottsag elndk€nek kell
beny[jtani.
A hozz lafioz6i vagy onnyilatkozatot tartalmaz6 borit6kot le kell z6mi.

4. A bizotlsrig eln<ike az 6tvett boritdkokra r|vezeti az 6ltala megiillapitott nyilv6ntart6si szamot. A
vagyonnyilatkozat egyik pdldrinya a bizotts6gn6l marad, a m6sik p6ld6nyt az 6tvdtelrol sz6l6
igazoliissal egyiitt a nyilatkozattevo visszakapja.

5. A bizottseg elndke esetdben az 6tvdteli eljarest a bizottsag elnitkhelyettese vdgzi el.
6. A 4. pontban szerepki nyilviintartdsi szemot az alebbiak szerint kell kdpezni:

A kdpvisel6 azonosit6 szrimot kap, melyben az egvjegyii szrimokat elonullazva keli szerepeltetni.
Ehhez kapcsol6dik a kiegdszito k6dszim, mely a kdvetkez6: a vagyonnyilatkozat-tdtelre kdtelezett
saj6t szemdlydre vonatkoz6 k6dsz6m: 0l a vagyonnyilatkozat-tdtelre kdtelezettel kdzos hdzartiisban
€1i5 hazas-, illewe dlettrirs szemdlydre vonatkoz6 k6dsz6m: t I a vagyonnyilatkozat-tdtelre kdtelezeftel
kdzds h6ztartdsban 6lo elso gyermek szemdly6re vonatkoz6 k6dsz6m: 2l a vagyonnyilatkozat{dtelre
kdtelezettel k6zds hiiztartiisban dl<! m6sodik gyermek szem6lydre vonatkoz6 k6dszdm: 22 a
vagyonnyilatkozat-tdtehe kdtelezettel kdzds hi\lartiisban 616 harmadik gyermek szemelvdre vonatkoz6
k6dsziim: 23 a vagyonnyilatkozat{dtelre kdtelezettel kdzds hAzartiisban 6lo negyedik gyermek
szemdlydre vonatkoz6 k6dszim 24 a vagyonnyilatkozat-tdtelre kdtelezettel k<izds hriaartrisban dl<i

dtttdik gyemek szem6ly€re vonatkoz6 k6dszfun 25
Ha otndl tiibb gyermekre vonatkoz6an kell vagyonnyilatkozatot benyrijtani. akkor a k6dsziim mdsodik
sz6mjegye 1-gyel ndvekszik.

II.

1. A bizonsrig az elndk tiijdkoaatrisa alapjrin a vagyonnyilatkozat benytjt6s6nak hataridejdt kOvetd, elso
iildsdn az L sz6mri melleklet l. sziimf fiiggeldkdben szereplo nyilv6ntartiisi jegyzdken rtigziti a

benyrijtott vagyonnyilatkozatoka vonatko26 adalokat.
2. A vagyonnyilatkozat-tdteli kdtelezettsdg hatarid6re tdrt6nd beny[jtiisdnak elmulasztesa esetdn a

mulaszas tdnydrol a bizonsdg haladektalanul. irdsban enesiti a Mdtraszdlosi Kdz<is onkormdnyzati
Hivatalt. es soron kdvetkezo tildsdn tAjdkoaatja a kdpviselo-testiiletet.

3. A polgiirmester esetdn az Mdtv. 72. $ (4). szakaszil kell alkalmazni azzal az eltdrtssel. hogy a

vagyonnyilatkozat-tdteli kdtelezettseg elmulasztilsanak tdny6rol a bizotts6g a kdpviselotestiiletet a

soron kdvetkezo illdsdn tejdkoztatja.
4. A polg:irmester ds a kdpvisel<i (tovribbiakban egyiitt: k6pviselo) vagyonnyilatkozata nyilv6nos, b6rki

sz6mitra hozzifdrheto. A k6pviselo hozz lafioz6Jlnak nyilatkozata nem nyilviinos. abba csak a

bizottsiig tagiai tekinthetnek be ellenorz6s cdlj6bol.
5. A kdpviseloi es hozzi\tetrtoz6 vagyonnyilatkozatokat a bizotts6g miis iratait6l elkiilonitetten kell tiirolni.

A bizottseg ajegyzo ftjrin - gondoskodik a vagyonnyilatkozatok megfeleto t6roliisifu6l, ds biztositja a

kepviseloi vagyonnyilatkozatok nyilviinossdg6t.

A vagvonnyilatkozat nyilvintart6sa



III.

A Yagyonnyilatkozat ellen6rz6se

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenorz6si eljrir:is cdlja a vagyonnyilatkozatban foglaltak
val6siigtartalmiinak ellen<irz6se.

2. A vagyonnyilalkozattal kapcsolatos ellenorzdsi eljrirrist b6rki kezdemdnyezheti a bizottsiign6l.
3. Az eljrirrls lefolltatiisiinak a vagyonnyilatkozat konkrdt tartahera vonatkoz6 irdsbeli tdnyAllitds esetdn

van helye. Ennek hiany:lban a bizottsrig eln<ike a kezdemdnyezot - 15 napos hatarido kittz6sdvel -
hirinyp6tliisra hivja fel. Ha a kezdemdnyezo a felhiv6snak a hatd.rid6ben nem tesz eleget, akkor a

bizotts:ig - drdemi vizsgrilat ndlkiil - elutasitja a kezdemdnyez€st.
4. A bizofiseg elndke a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljariis kezdem6nyez6se esetdn felhivja az

drintett polgiirmestert, k€pviselot. hogy Ot napon beliil nyilatkozzon a kezdemenyezdssel kapcsolatban.
illetve - amennyiben azt alaposnak tal6lja - rij vagyonnyilatkozat kitoltdsevel javitsa ki a

kezdemdnyezdsben kifogrisolt adatokat. Ha a kdpviselo a kifogiisolt adatokat kijavitj4 a bizotts6g nem
rendeli el a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos elj6nis meginditAs6t, mely tdnyrol tiijdkoztatja a

kezdemdnyezot. a kdpviselot.
5. Ha a kdpviselo a felhiviisnak nem tesz eleget, illetve a kezdemdnyezdsben foglaltakat vitatja, akkor a

bizoftseg elrendeli az eljaris megindit6s6t. Az elj6r:is soriin a bizottsiig tagjai betekinthetnek a

kdpviselo hozz6tart6j6nak vagyonnyilatkozatitba. Az eljdrris lezrirukisat kdvet6en az ddntett
hozzatarloz1t nyilatkozatot ismdt ziirt boritdkba kell helyezni.

6. Az eljrir6s sorrin a bizotts6g felhivilsdra a kdpviselo kciteles sajrit, illetve hozzdtartoz6ja
vagyonnyilatkozateban leltiintetettekre vonatkoz6 azonosit6 adatokat haladdktalanul iriisban
bejelenteni. Az azonosit6 adatokba csak a bizottsrig tagiai tekinthetnek be, 6s azokat az eljirAs
Iez6rul6sat kdveto 30. napon meg kell semmisiteni. A megsemmisitdsrol jegyzokdnyvet kell felvenni.

7. A bizottsiig mdrlegeldsi jogkdrdben jogosult ddnteni az azonosit6 adatok kdrdrol, de csak a
vagyonnyilatkozat megtdteldre szolgiil6 nyomtawd.nyon szerepl<i adatkdnel kapcsolatosan kdrhet
adatokat.

8. Az elj6rds eredm6nydr6l a bizottsiig a krizgyiil6st. annak soron krivetkezo tildsdn t6jdkoztatja.
9. Az ellenbrzds megismdtl€sdnek ugyanazon vagyonnyilatkozat eset6ben csak akkor van helye, ha az

ene iriinyul6 kezdemdnyezes rlj t6ny6llitdst (adatot) tartalmaz. Az ellenorzdsre ir6nyul6, de rij
tdnyellit6s ndlkiili ismdtelt kezdemdnyezdst a bizottsiig drdemi vizsgiilat ndlkiil elutasitia.

6. A kdpvisel6i vagyonnyilatkozatokba - a 7. pontban tbglaltak szerint biirki betekinthet. arr6l

feljegyzdst kdszithet (tovabbiakban egyiitt: betekintds).

7. A betekint6s jog6t a Miiftaszolosi Kriz<is Onkormrin-,-zati Hivatalban. hivatali idoben es el6zetes.

irdsbeli jelzds alapjan (mely Iarlalmzza a kivdnt betekintds idopond6t, az drintett kdpviseloi

vagyonnyilatkozat megjekildset, a betekinto ertesildsi cim6t es hozziti|ru\isa esetdn - a betekinto

nev€t) lehet gyakorolni. Egy bizottsAgi tag ds egy, a jegyz<i iiltal. ezzel megbfzott kdztiszlviselo - ahol

a bizottsilgi tag nem lehet az drintett kepviselo - az igdnylonek a kert kdpviseloi vagyonnyilatkozatot

6tadja. A bizotts6g tagia ds a kdZiszwiselo a betekintds sor6n vdgig jelen vannak, szi.iksdg esetdn

segitsdget nytjtanak a betekintonek joga gyakorliisahoz. A bizotts6g halxozza meg, hogy tagjai kdztll

kik Lissiik el a vagyonnvilatkozattal kapcsolatos, e pontban meghatiirozott feladatokat.

8. A betekintdsrol a - jelen melleklet 2. sziimri liiggeldke szerinti - nyilv6ntartiist kell vezetni, melyben a

betekintes m6dj6t, helyet. idejeL - hozzAjinuliis esetdn - a betekinto nevdt fei kell tiintetni. A
betekintdsrol a bizonsiigot, a nyilvantards bemutatdseval rendszeresen t6j€koztatni kell.

9. Ha a vagyonnyilatkozat-tdteli koaelezettsdg akiir a kdpviselo. akfu a hozz|tartoz6 vonatkozrisiiban

b6rmely okb6l megszr.inik az drintetr erle vonatkoz6 irdsbeli bejelentdsdnek kdzhezvdteldtol, illewe a

bizottsiignak a megsziinds tdnydrol val6 hivatalos tudomrisszerzdsdtol sziimitott 30 napon beliil a

bizottsiig a k€pviselo (hozzel^fto26) adatait tdrli a nyilvantartiisb6l, ezzel egyidoben a

vagyonny ilatkozatokat megsemmisiti.
A megsemmisitdsrol jegyzokdnyvet kell felvenni.



Az l. sz{mri mell6klet
1. sz. fiiggel6ke

Garrib Kiizs6g 6nkorm{nyzata
Ideiglenes Bizottsriga

NYILV.(NTARTASI ITGYZT T
V AG Y ON NY I LATKOZAT-TtT E L I KOTELEZETTSIG

TELJESiTESfR6L

Sorsziim Nvilv6ntartiisi szrim K6pviselo, hozzitartoz1
neve

Vagyonnyilatkozat
benytjtrisrinak ideje

Kelt ev ho nap

ldei glenes Bizotts6g elndke



Az 1. sz6mri mell6klet
2. sz. Iiiggel6ke

NYILVANTARTAS
A KEPV ISE LOI VA(;YO\\Y I L {TKOZATOKBA TOR TINO

BETEKINTESROL

A betekint6
szem6ly
neve/al6iriisa

lhozz{jirul6sa
esetdn)

A k6pvisel6 neve,
akinek
Yagyonnyilatkozatiba
betekintettek

Betekintds
helve, ideje

Betekint6s
m6dja

A jelenlevti
bizottsdgi tag 6s

kiiztiszWisel6
neve/al6irilsa

I

I



2. sz. melldklet

Eskii sziivege

,.En. (eskiitevS reye) becsiletemre ds Ielkiismeretemre fogadom. hogy Magyarorsz6ghoz ds annak
Alaptdrvdnydhez hti leszek; jogszab6lyait megtartom ds miisokkal is megtartatom; (a tisztsig
megneve:ise) tiszts6gembol eredo f'eladataimat a (megte vagt telepiilis vag) kerile, fejloddsdnek
el<imozditiisa drdekdben lelkiismeretesen teljesitem. tisasdgemet a magyar nemzet jav6ra gvakorlom.

t.4z esk tet6 meggl6:6dise szerint)
Isten engem rlgy seg6ljen !"



3. sz. mell6klet

A K6pvisel6-testiilet polg{rmesterre 6truhrlzott dnkorm{nvzati hatiskirrei

1. A szociSlis igazgat6s16l 6s szoci{lis ell:ltisok16l sz616 1993. 6vi III. ttirv6nyb6l ad6dri
6truh62ott iinkorm6nyzati hatdsktirei:

- Ddnt a k6zlemetds elrendel6sdrol es kdlts6gnek visel€sdrol
- Drint az tinkormrlnyzati segdly irrinti k6relmek elbiriiliisiir6l



,1. szdmri mell6klet

Onkorm6nyzatok ds rinkorm6nyzati hivatalok jogalkot6 ds 6ltal6nos igazgatrisi tev6kenysdge
Kdztemeto- fenntart6s ds m[ikodtetds
Az 6nkom6n),zati vagyonnal val6 gazd6lkod6ssal kapcsolatos feladatok.
Poigari honvddelem iigazati feladatai, a lakossrig felkdszitdse
Riivid id6larlamu kdzfoglalkozalds
Start-munka program T6li kozfoglalkoaatris
Hosszabb id6tartamI kdzfog]alkoztatrls
Ut, aut6p6lya dpft6se
Hid, alagtt dpitdse
Egydb sz6razft ldi szemdlysziillitris
Ktizulak, hidak, alagutak iizemeltetdse, fenntartdsa
Ar- €s belvizv€delemmel osszeliiggo tevdkenysdgek
Nem veszdlyes (telepiildsi) hulladdk vegyes (rimlesztett) begyiljtdse, szallitiisa. iitrakiisa
Lak6dpiilet dpitdse
Telepiildslejlesztdsi projektek 6s temogatiisuk
Vizlermelds, -kezel€s, -elliitris
Kiizvil69itris
Z6ldteriilet-kezel6s
V6ros-, kdzsdggazd6lkod6si egydb szolg6ltatrisok
Haziorvosi alapeJliitiis
Haziorvosi iigyeleti ellet6s
Fertozo megbetegeddsek megelozdse, j6rv6nyugyi ell6t6s
Versenysport- ds utrinp6tl6s-neveldsi tevdkenysdg 6s t6mogatrisa
Udiiloi szill6shel),-szolg6ltatris 6s dtkeztetds
Kilnyrtiri iillom6ny gyarapit6sa, nyilvdntartiisa
Kdnyvtdri szolg6ltat6sok
Kdzmiivelod6s - kozossdgi 6s t6rsadalmi rdszvdtel fejiesztdse
Kdzmrivelodds - hagyom6nyos kdzriss6gi kulturilis drt6kek gondoz6sa
Kdzmiivelodds - eg6sz 6letre kiterjedo tanul6s. amator mrivdszetek
Kdzmiivelod6s - kultur6lis alapri gazdasiigfejlesads
Egydb szabadidos szol griltatris
Szoci6lis €tkeztetds szoci6lis konyhrin
Hiizi segitsdgnytjt6s
Falugondnoki, tanyagondnoki szolg6ltat6s

A Gar6b Ktizs6g 6nkorm{nyzata alaptev6kenys€g6nek korm6nyzati funkci6k szerinti besoroldsa:

01 I 130

01 3 320
013 3 50
022010
041231
011232
041233
045120
04s r 30
045r50
045i60
047410
05 r030
061020
062020
063020
064010
066010
066020
072111
072t t2
074040
081041
081071
082042
082044
082091
082092
082093
082094
086090
107051
107052
r07055



5. sz melliklet

Onkormrin zat ta a

) a CSERFA Cserhriti Falvak Sz<ivetsdee a Viddkdrt Kdzhaszni Egyesiiletnek

l a Mitraszol6si Kriz6s Onkormrinyzati Hivatalnak
i a Cserhiit Natrirpark Kdzhasznri Alapiwdnynak
) a Cserhdtszentivrlni Kdrzeti Egdszs6giigyi Szol96latnak
> a Cserhiitalja Viddkfejlesztdsi Egyesilletnek

Az 6nkorminvzat alaoit6ia



1. sz. fiiggeldk

A KOZSfG TERi]LET[RoL, NEPESSIGI ADATAIRoL

a.) Kdzigazgatasi tertilet:

b.) Lak6hellyel rendelkezok sz6ma:

c) Lak6dpiileteksz6ma:

d) UtcAk szAma:

e) Altalenos iskolai tanul6k sz6ma:

f) 6vodrisok szima:

820 ha

36 f6

61 db

sdb

lfd

lfo



2. sz. fiiggeldk

A KEPVISELO.TESTi] LETT T-{GOK FELSOROLASA

Polgdrmester: Kor {cs Zoltin

Alpolg6rmester: Nagy Antaln6

KoYrcs Bal:izsK6pvisel6:



J. sz. liiggel6k

Az Ideiglenes Bizottsig tagjai

Elnok: Kov6cs Bal6zs
Tagok: Lud6nyi L6sz16

NagyvSradi Istvrinn6



1

4. sz. fiigget6k

A MArRASzOL6sr xozos oxrontrAxyzATr HTVATAL MEGALLAPoDASA

Mitrasz6l6s Kiizs6g onkorminyzatdnak K6pvisel6-testiilete (3068 Miitrasz6l6s, Kossuth t6r 15.),

Bokor K6zs6g 6nkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete (3066 Bokor, Szabadsdg rit 14.)

Cserh6tszentivin Ktizs6g 0nkorminyzatinak K6pvisel6-testiilete (3066 Cse rhdtsze ntivd n, Kossuth

rlt 1.) Fels6told K6zs6g onkorm6nyzatSnak K6pvisel6-testulete (3067 Fels6told, Sz6chenyi utca 8.)

6s Kutas6 Ktizs6g 0nkorm6nyzat5nak K6pvisel6-testiilete (3066 Kutas6, Toldi u. 4.) Gardb K6zs6g

6nkormdnyzat6nak K6pvisel6-testiilete (3067 Gariib, Pet6fi Ut 5.), a Magyarorszdg heiyi

onkorm6nyzatai16l sz616 2011. 6vi CLXXXIX t0rv6ny 85.0.- ban foglalt felhatalmazdssal 6lve, igazgat6si

feladataik ell6tds6ra Kdzos 6nkormdnyzati Hivatalt alakitottak 6s tartanak fenn 2013..ianudr 1.

napj6tol (Gariib Kdzs6g 6nkormdnyzat;1va12013. mdrcius 1-t6l) az alibbi felt6telek szerint:

A Kciz6s Onkormdnyzati Hivatal hivatalos megnevez6se: Mdtraszcil6si Kdzds dnkormdnyzati
Hivatal. A KOzds Onkormdnyzati Hivatal sz6khelye: 3068 Mitrasz6l6s, Kossuth t6r 15.

A szerzSdd k6pvise16- testiiletek kijelentik, hogy az igazgatdsi munka elliitdsdhoz sziikseges

szem6lyi 6s tiirgyi felt6teleket az 6rintett telepi.il6seken biztositjdk.

A Krlzds Onkormdnyzati Hivatal m(kcjd6si 6s fenntartdsi kdlts6geit a k6pvisel6- testiiletek
hatdrozzdk meg. A szerzSd6 felek kijelentik, hogy a Kozos 0nkormdnyzati Hivatal

fenntartdsdnak a kiilts6geihez az 6rdekelt k6pviselS- testuletek a telepi.ll6sek

lakoss6gszdmdnak ardnydban j'rulnak hozzA, amennyiben a kozponti kolts6gvet6s a

feladatfinanszirozds keret6ben nem vagy nem teljes m6rt6kben finanszirozza azl.
A ktilts6gvet6st 6rint6 k6rd6sekben a K6pvisel6- testiiletek lakossdgardnyos dtint6se az

ird nyad6.

A szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy 2013. janudr 7-161 2073. februdr 28-ig az elszimol6s

alapjdnak a ktjvetkez6 lakossdgszdm ardnyokat tekintik: MdtraszdlSs 74,2 % - Bokot 6,4 % '
Cserhdtszentiv6n 7 ,0 o/o - Fels6lold 7 ,2 % - Kutas6 5,? %. A szerzdd6 felek megii llapod na k, hogy

2013.mdrcius1-t6l:Mdtrasz6lSsTZ%-Bokor6%-CserhatszentivAnT%-Fels5toldT%-
Kutas6 5 % - Gar5b 3 %. A viilasztiist kovet6 6vben a lakossdgszdm ardnyokat aktualiziil.iiik 6s az

elszdmolds alapjdnak a minden 6v.janudr 1-i lakossdgszdm ariinyokat tekintik.

A Kiiziis 0nkormdnyzati Hivatalt illet6 dllami tdmogatds lehivdsdra 6s felhaszndl6sdra a

Miitras26l5si Krizds 0nkormiinyzati Hivatal jogosult.

2

3

Meg5llapodis

Ktjziis 6nkorm6nyzati Hivatal l6trehozdsi16l

(m6dositiisokkal egys6ges szerkezetben)

A Mdtrasz5l6si K6zos Onkormdnyzati Hivatal a 13. pontban meghatdrozott 8 f6 l6tszdmot az

Sllami finanszirozds keretein beli..il 100 %-ig lefinanszirozottnak tekinti, annak b6rjelleg0 r6sz6t
b6rez6sre, egy6b r6szeit vagy maradvdnyait a KdzOs 0nkormdnyzati Hivatal dologi ktilts6geire,
illetve miikdd6si kolts6Beire forditja.

4.

5.



6 A Kdzos onkormdnyzati Hivatal szervezetdre, m(kod6s6re vonatkoz6 szabdlyokat a jegyz5

k6sziti el, az a megdllapod6 felek k6pvisel6- testtileti hatdrozatdban j6viihagyott egyet6rt6s6vel

villik hatiilyossd. A Kozds Onkormdnyzati Hivatal Ugyrendj6t M;itrasz6l6s Kcizs6g

Onkorm6nyzata K6pvisel6- testtilete fogadja el 6s hagyja j6vd Bokor, Cserhdtszentivdn,

Fels6told, Ga16b 6s Kutas6 KOzs6gek Onkormdnyzatdnak K6pvisel6- test0letei el6zetes ir6sbeli

v6lem6ny6nek kik616s6vel.

Szerz6dS felek rigy daintenek, hogy a 3. pontban meghatdrozott m6don megilllapitott kolts6g

hozzdjdruldsaikat - amennyiben az dllami tdmogat6s 6sszege nem fedezi - a K6zos

0nkorm;inyzati Hivatalsz6mldjdra utaljdk 5t minden h6nap 3. napjdig.

A Ktjzos onkorminyzati Hivatal megsz i.i ntet6s6r6l a szerz6d6 felek telepi]l6si
dnkormdnyzatainak k6pvise16- testi]letei - kaizigazgatdsi szerz6dds keret6ben - az dlta16nos

dnkorminyzati vdlasztdsok napjdt krivet6 hatvan napon beltil dllapodhatnak meg.

Mds telepr.il6seknek a Kozds Onkormdnyzati Hivatalhoz csatlakozdsa csak a 8. pontban
meghatdrozott esem6nykor 6s az ott meghatdrozott hatdrid6n beli.ll, a szerz5d6 felekkel
tairt6nt kozos megdllapod:is megkot6s6vel lehets6ges.

10 A Ktjzds Onkorm6nyzati Hivatalt a Jegyz1 vezeti. A jegyz6i kinevez6shez (megbiziishoz) 6s

felment6s6hez Miitrasz6l6s, Bokor, Cserhdtszentiv6n, Fels6told, Gardb 6s Kutas6 telepiil6sek
polg6rmestereinek lakoss6gszdm- ardnyos, tobbs6gi dont6se sziiks6ges.

11. A Jegyz6 tekintet6ben a munkdltat6i jogokat Mdtrasz6lSs Kozs6g Polgdrmestere gyakorolja.

L2. A Jegyz6t az aljegyz6 helyettesiti, aki elliitja a jegyz6 iiltal meghatdrozott feladatokat
A Mdtrasz6l6si Kozos 0nkormdnyzati Hivatal l6tszdma 8 f6.

13. A Jegyz6, aljegyz6 vagy megbizottja elliitja a sajdt 6s Struhdzott hatisktir6be tartoz6
feladatokat 6s r6szt vesz Bokor, Cserhdtszentivdn, Fels6told, Gardb, Kutas6 6s Mdtraszdl6s
Kozs6g Onkorm:l nyzatainak k6pvise16- testijleti ill6sein 6s ott a szilks6ges tir.i6koztatiist
megadja.

15. A jegyz6 vagy megbizottja kiiteles mindegyik k6pvisel6- test0let i.lles6n r6szt venni 6s ott a

sziiksdges tdj6koztatdst megadni. A Jegyz6 6vente beszdmol a k6pvisel6- testiileteknek a KOzos

Onkormdnyzati Hivatal munkiij616l.
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1-4. A MStrasz6l6si Kcizos 0nkormdnyzati Hivatal dolgoz6inak tekintetdben a munkd ltatoi jo8okat a

iegyz6 gyakorolja azzal a megkot6ssel, hogy a munkSltat6i dont6seket (szabads6g, jutalom,
b6rmegii lla pitds, b6rfejleszt6s, kinevez6s, felment6s, fegyelmi stb.) Mdtrasz6l6s Kdzs6g

Polgdrmeste16nek j6vihagy6 egyet6rt6s6vel kdteles meghozni.



16. A fenti meg6llapodiis 2020. december 1-6n vdlik hatdlyoss6.

M6trasz6l5s, 2020. november 30

Nagy Ad6m

M6trasz6l6s Kozs6g Polgirmestere

Nagyvdradi lstvin

Fels6told Kdzs6g Po196rmestere

Heged fis Piil

Bokor Kozs6g Polgd rmestere

Siraky Attila

Cserhitszentivdn K6zs6g Polgd rmestere

K6ri Erika

Kutas6 Kozs6g Polgdrmestere

Kovdcs Zoltdn

Gar;ib Kozs6g Polgd rmestere

Zdrad6k: Jelen megillla poddst

Mdtras26lSs Kozs6g Onkormdnyzata Polgdrmestere 35/2020. (xl. 30.) szdmri hatdrozatdval
j6vdhagyta.

Bokor Kozs6g Onkorminyzata Polgdrmestere 8/2020. (Xl. 30.) sziimri hatd rozatiiva I .j6vd h agyta.

Cse rhdtszentivd n Kozs6g Onkormdnyzata Polgdrmesterc 15/2O2O. (Xl. 30.) sz;im0 hatdrozatdval
j6viihagyta.

Fels6told K0zs6g 6nkormdnyzata Polgdrmesterc 8/2020. (XI. 30.) sziimti hatdrozatdval j6vdhagyta.

Gardb Kozseg onkormdnyzata Polgdrmestere 70/zozo. (xt. 30.)sz:im{ hatdrozatdval j6vdhagyta.

Kutas6 Kozs69 onkormdnyzata Polgdrmestere 6l2o2o.lxt.30.) sziimI hatii rozatdva I j6vd hagyta.


