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Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének
7/1995.(VI.30.) rendelete
Bakonybél Önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról1
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
BEVEZETİ
A Magyar Köztársaság Alkotmánya elismeri és védi
választópolgárai közösségének jogát a helyi önkormányzáshoz.

minden

település

A település önkormányzata önállóan - szabadon, demokratikus módon, széles körő
nyilvánosságot teremtve, intézi a település közügyeit, gondoskodik a
közszolgáltatásokról, a helyi hatalom gyakorlásáról, a mindezekhez szükséges
feltételek megteremtésérıl.
A demokráciának Bakonybél Önkormányzat keretében történı megvalósítása,
valamint a képviselıtestület és szervei mőködésének biztosítása érdekében
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10.§. b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján Bakonybél
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról a következı önkormányzati
rendeletet alkotja meg.

I. F E J E Z E T
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az önkormányzat és jelképei
1. §
(1) A képviselıtestület mőködésének részletes szabályait a szervezeti és
mőködési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
(2) Az önkormányzat elnevezése:
Bakonybél Önkormányzat
/továbbiakban: önkormányzat/
(3) Az önkormányzat székhelye:
8427. Bakonybél, Jókai utca 2.
(4) Az önkormányzat azonosító számjelei:
KSH kód
: 19223746
2
Adószáma : 15428598 1 19
PTR törzsszám: 428 590
KSH törzsszám: 15428598751032119
(5) Az önkormányzat hivatala:
Bakonybél-Pénzesgyır
Községek Körjegyzısége
/továbbiakban: körjegyzıség/
1
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A címet módosította a 6/2004.(IV.30.) r., hatálybalépés: 2004.05.01.
Módosította a 9/1999.(V.20.) Ör., hatálybalépés: 1999.05.25.
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A körjegyzıség székhelye: 8427. Bakonybél, Jókai u. 2.
2. §
(1) Az önkormányzat önálló jogi személy. Az önkormányzati feladatok és
hatáskörök a képviselıtestületet illetik meg. A képviselıtestületet a
polgármester képviseli.
(2) A képviselıtestület tagjainak száma 10 fı. A polgármester és a helyi
önkormányzati képviselık névjegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. §
A képviselıtestület önkormányzati jelkép alkotásáról és használatáról önkormányzati
rendeletet alkot.
II. F E J E Z E T
A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Az önkormányzati jogok
4. §
(1) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a
közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek
szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez
kapcsolódnak.
(2)
A helyi önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan
szabályozhatja, illetıleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és
hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve a
bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.
(3) A helyi önkormányzat - a választott helyi képviselıtestület által, vagy a helyi
népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló
megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként
vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt
nem sért. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a
törvény által kötelezıen elıírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.
(4) Törvény a helyi önkormányzatnak kötelezı feladat- és hatáskört is
megállapíthat. A kötelezıen ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök
meghatározásával egyidejőleg az Országgyőlés biztosítja az ellátásukhoz
szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás mértékérıl és
módjáról.
(5) A helyi önkormányzat a törvény keretei között:
a.) önállóan alakíthatja szervezetét és mőködési rendjét, önkormányzati
jelképeket
alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerı címeket
alapíthat;
b.) önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel
önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelezı önkormányzati
feladatok ellátásáról egységes költségvetésébıl gondoskodik. Saját
felelısségére vállalkozói tevékenységet folytathat. Kiegészítı állami
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támogatásra jogosult az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı
települési önkormányzat;
c.) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdekeinek
képviselete és védelme céljából területi, valamint országos
érdekképviseleti szervezetbe tömörülhet, feladat- és hatáskörében
együttmőködhet külföldi helyi önkormányzattal, beléphet nemzetközi
önkormányzati szervezetekbe.
5. §
(1) A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben
demokratikus módon, széleskörő nyilvánosságot teremtve kifejezi és
megvalósítja a helyi közakaratot.
(2) Önkormányzati döntést az önkormányzat:
a.) képviselıtestülete
b.) bizottsága
c.) polgármester
d.) helyi népszavazás
hozhat.
(3) A helyi önkormányzat véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a
feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintı ügyekben. A
helyi önkormányzatnak a döntésre jogosult szerv a jogszabályban elıírt
határidın belül érdemi választ köteles adni.
Feladatok és hatáskörök
6. §
(1) A helyi önkormányzat önként vállalt, illetıleg kötelezıen elıírt feladat- és
hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át. Törvény kivételesen utalhat
helyi közügyeket más szervezet feladat- és hatáskörébe.
(2) A képviselıtestület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalomés gazdaságszervezı munkában - ezek fejlesztése érdekében - együttmőködik a
megyei önkormányzattal valamint Zirc Város és környéke települési
önkormányzataival. A koordináció keretében közvetlen cél a megyei valamint
kistérségi tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel,
valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel.
7. §
(1) Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet kivételesen a
polgármestert, a fıpolgármestert, a megyei közgyőlés elnökét államigazgatási
hatósági hatáskörrel ruházhatja fel. Törvény vagy kormányrendelet
államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzınek, a
fıjegyzınek és kivételesen a képviselıtestület hivatala ügyintézıjének is.
(2) Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben elıírt
esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa elhárítási ügyekben a
polgármester, a fıpolgármester, a megyei közgyőlés elnöke részt vesz az
országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában.
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(3) Ha a polgármester, a fıpolgármester, a megyei közgyőlés elnöke az (1) és
(2) bekezdésben biztosított saját államigazgatási feladatkörében, illetve az
államigazgatási hatósági hatáskörben jár el, a képviselıtestület nem
utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.
III. F E J E Z E T
AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI, HATÁSKÖRE, SZERVEZETE
8. §
(1) Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:
- a településfejlesztés,
- a településrendezés,
- az épített és természeti környezet védelme,
- a lakásgazdálkodás,
- a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés,
- a csatornázás,
- a köztemetı fenntartása,
- a helyi közutak és közterületek fenntartása,
- a helyi tömegközlekedés,
- köztisztaság és a településtisztaság biztosítása,
- gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl,
- közbiztonság helyi feladatairól,
- közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban,
- közremőködés a foglalkoztatás megoldásában,
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról,
egészségügyi, szociális ellátásról, valamint a gyermek és Ifjúsági
feladatokról,
- a közösségi tér biztosítása,
- a közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, sport
támogatása,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a
biztosítása,
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése,
a
lakosság
önszervezıdı
közösségeinek
támogatása,
együttmőködés közösségekkel.
(2) Az önkormányzat maga határozza meg, - a lakosság igényei alapján, anyagi
lehetıségeitıl függıen - mely feladatokat, milyen mértékben és módon látja el.
9. §
(1) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes
közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak.
E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb
feltételektıl függıen eltérıen is megállapíthatók.
(2) Az önkormányzat köteles gondoskodni:
- az egészséges ívóvízellátásról,
- az óvodai nevelésrıl,
- az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl,

5
- az egészségügyi és szociális alapellátásról,
- a közvilágításról,
- a helyi közutak és köztemetık fenntartásáról,
- köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak
érvényesülését.
(3) A képviselıtestület a kötelezıen ellátandó feladatairól - lehetıség szerint - önálló
önkormányzati rendeletet alkot.
10. §
(1) Az önkormányzat a törvényi kötelezettségein túl, vállal olyan közszolgáltatási
feladatokat, amelyeket törvény nem utal más szerve kizárólagos feladat- és
hatáskörébe, illetve annak gyakorlása nem sért érdekeket. Az önkormányzat önként
vállalt feladati:
- kábel tévé szolgáltatás
- közterület felügyelet
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- bányászati tevékenység, homokbánya üzemeltetés
(2) A képviselıtestület a kábel tévé szolgáltatásról valamint a közterület felügyeletrıl
önálló önkormányzati rendeletet alkot.
(3) Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelezı feladatok
ellátását.
11. §
(1) Az önkormányzati feladatok és hatáskörök a képviselıtestülete illetik meg:
a./ a rendeletalkotás;
b./ szervezetének kialakítása és mőködésének meghatározása, továbbá
a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
c./ a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek kitüntetések
és elismerı címek meghatározása, használatuk szabályozása,
díszpolgári cím adományozása;
d./ a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a
végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó
megállapítása, a településrendezési
terv
jóváhagyása,
a
képviselıtestület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a
kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi
forrás átvétele és átadása;
e./ önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti
szervezethez való csatlakozás;
f./ megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmőködésrıl,
nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás;
g./ intézmény alapítása;
h./ közterület elnevezése, emlékmőállítás;
i./ eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
j./ a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;
k./ állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezésérıl,
megszüntetésérıl, ellátási, szolgáltatási körzeteirıl, ha a szolgáltatás a
települést is érinti;
3
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l./ véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt
önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elı;
m./ amit törvény a képviselıtestület át nem ruházható hatáskörébe utal.
12. §
(1) A képviselıtestület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira
ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört
visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházató.
(2) A képviselıtestület a polgármesterre ruházza át a következı hatásköröket:
a./ megállapítja, módosítja és megszünteti a vakok rendszeres segélyét,
b./ dönt temetési segély, valamint az elemi károsultak segélye odaítélésérıl,
c./ engedélyezi a köztemetést,
d./ megállapítja, megszünteti a szociális étkeztetésre való jogosultságot,
e./ megállapítja, megszünteti a házi segítségnyújtásra való jogosultságot,
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f./ megállapítja, módosítja, megszünteti a rendszeres gyermekvédelmi
támogatást,
g./ megállapítja, módosítja, megszünteti a munkanélküliek jövedelempótló
támogatását,
h./ a költségvetésben jóváhagyott elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát,
költségvetési
szervek
költségvetésének,
az
általános
tartalék
elıirányzatának, valamint a kiemelt elıirányzatok fıösszege kivételével.
(3)5 A képviselıtestület az 50. § (2) bekezdésben meghatározott Társulási Tanácsra
ruházza át a következı hatáskörök gyakorlását:
- az óvodai nyitva tartás megállapítása,
- az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadás.
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(4) A (2) bekezdésben meghatározott átruházott hatáskör gyakorlásáról a
képviselıtestület soron következı ülésén a hatáskör gyakorlója tájékoztatást ad.
(5)7 A képviselı kezdeményezheti, hogy a képviselıtestület vizsgálja felül a
bizottságnak, a polgármesternek - a képviselıtestület által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését.
(6)8 A polgármester valamint a képviselıtestület bizottságának önkormányzati
jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselıtestülethez lehet
fellebbezést benyújtani.
13. §
(1) A jogszabályban megállapított önkormányzati feladatok- és hatáskörök - a
képviselıtestületet megilletı - jegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza.
(2) A képviselıtestület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen
fellebbezésnek nincs helye.
(3) A képviselıtestület (2) és 12.§. (5) bekezdés alapján hozott határozatának a
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a
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határozat közlésétıl számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat
ellen kell indítani.
IV. F E J E Z E T
A KÉPVISELİTESTÜLET MŐKÖDÉSE
A képviselıtestület összehívása
14. §
(1) A képviselıtestület az alakuló ülését a választást követı tizenöt napon belül
tartja meg. Az alakuló ülést a legidısebb települési képviselı, mint korelnök
vezeti. A korelnök a polgármester eskütételéig vezeti az ülést.
(2) A Választási Bizottság elnöke az alakuló ülésen átadja a polgármesternek
valamint az önkormányzati képviselıknek a megbízólevelet.
(3) A polgármester, a települési képviselık valamint a megválasztott alpolgármester
a képviselıtestület elıtt esküt tesznek. Az eskü vevıje a választási bizottság elnöke.
Az eskü szövege:
„Én................................... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek, az Alkotmányt és az
alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot
megırzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok
el,
és
a
legjobb
tudásom
szerint,
minden
igyekezetemmel...................................(település neve) javát szolgálom."
(4) A (3) bekezdésben rögzített eskü letételérıl külön jegyzıkönyv készül, amelye az
esküvevı, esküt tevık és a jegyzıkönyvvezetı ír alá. A jegyzıkönyvet az alakuló
ülés jegyzıkönyvéhez kell csatolni.
(5) A képviselıtestület az alakuló ülésen a következı témákat tárgyalja meg:
- A helyi Választási Bizottság beszámolója
- A polgármester illetményének megállapítása
- Az alpolgármester megválasztása és díjazásának megállapítása
- A soron következı képviselıtestületi ülés idıpontjának és napirendjének
megállapítása.
15. §
(1) A képviselıtestület évente legalább hat ülést – rendes ülés – és szükség
szerint rendkívüli képviselıtestületi ülést tart. A képviselıtestület üléseit a
polgármester hívja össze.
(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége, illetıleg tartós
akadályoztatásuk esetén a legfiatalabb önkormányzati képviselı hívja össze
(3) A képviselıtestület rendkívüli ülését össze kell hívni a települési képviselık
egynegyedének vagy a képviselıtestület bizottságának, illetıleg a megyei
közigazgatási hivatal vezetıje, valamint népi kezdeményezés indítványára.
(4) A képviselıi vagy bizottsági indítványra kötelezıen összehívandó rendkívüli ülés
idıpontját a polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül kitőzi.
Az indítványnak tartalmaznia kell a tárgyalásra javasolt ügy lényegét, valamint a
rendkívüli ülés összehívásának legfontosabb indokait.
(5)
Sürgıs, halasztást nem tőrı esetben a képviselıtestület rövid úton is
összehívható. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehetı és az
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írásbeliségtıl is el lehet tekinteni, a sürgısség okát azonban a képviselıkkel közölni
kell.
(6) A meghívónak tartalmaznia kell a képviselıtestületi ülés idıpontját, helyét, a
javasolt napirendet és annak elıterjesztıit.
(7) Az ülés meghívóját lehetıség szerint az írásos elıterjesztésekkel együtt a
képviselıtestület tagjai, valamint a tanácskozási joggal meghívottak részére az ülés
idıpontját megelızıen legalább öt nappal ki kell küldeni. A képviselıtestületi ülésre
meghívandók névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza.
(8) A nyilvánosság biztosítása érdekében az ülés meghívót a helyben szokásos
módon közzé kell tenni.
16. §
(1) A képviselıtestület évente legalább egyszer, elıre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselıi közérdekő kérdést és javaslatot tehetnek.
(2) A képviselıtestület a munkatervében meghatározott tárgykörök kívül a feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyben való döntéshozatalt megelızıen a közmeghallgatás
elrendelésérıl esetenként határoz.
(3) A közmeghallgatás helyérıl, idıpontjáról, napirendjérıl a lakosságot a helyben
szokásos módon a tervezett idıpont elıtt legalább 7 nappal tájékoztatni kell és a 18.
§. (4) bekezdésben rögzített szerveket (személyeket) meghívóban kell értesíteni.
(4) A közmeghallgatást a polgármester hívja összeg és vezeti. A polgármester a
következı sorrendben adja meg a napirend elıterjesztését követıen a felszólalási
jogot a jelentkezés sorrendjében:
- lakosság körébıl megjelentek, meghívottak,
- önkormányzati képviselık.
(5) A közmeghallgatásról jegyzıkönyv készül, amelyre a képviselıtestület
jegyzıkönyvére irányadó szabályok értelemszerően vonatkoznak.
Munkaterv
17. §
(1) A képviselıtestület mőködésének alapja a munkaterv, amely naptári évre szól. A
munkaterv tartalmazza:
- hat képviselıtestületi ülés idıpontját és helyét
- a napirendi témákat és azok elıadóit
- a közmeghallgatás idıpontját, napirendjét és helyét
- a lakossági fórumok idıpontját helyét és napirendi témáit, ha
szükségességük a munkaterv elfogadását megelızıen felmerül
- az együttes képviselıtestületi ülést (31.§ (4) bekezdés).
(2) A munkaterv tervezetét a körjegyzı állítja össze, s a polgármester terjeszti
jóváhagyás céljából a képviselıtestület elé. A tervezet elkészítéséhez be kell
szerezni a képviselık, bizottsági elnökök, önkormányzati intézményvezetık és a
körjegyzı javaslatát, véleményét.
(3) A munkatervi javaslatokról a polgármester akkor is tájékoztatja a
képviselıtestületet és a javaslattevıt, ha azokat a munkaterv összeállításakor nem
vettek figyelembe.
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A képviselıtestület ülést. Az ülés vezetés szabályai
18. §
(1) A képviselıtestület ülése nyilvános. A sajtó /médiák/ képviselıi igazolványuk
bemutatásával részt vehetnek az ülésen.
(2) A képviselıtestület:
a./ zárt ülést tart
- választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása,
illetıleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi
büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylı személyi ügy
tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezik bele,
- továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és
kitüntetési ügy tárgyalásakor,
b./ zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa
kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket
sértene.
(3) A zárt ülésen a képviselıtestület tagjait és a körjegyzı, továbbá meghívása
esetén az érintett és a szakértı vesz részt. Törvény elıírhatja, mely esetben
kötelezı az érintett meghívása.
(4) A képviselıtestület ülésén tanácskozási joggal résztvevık:
- a napirendi téma elıterjesztıje,
- önkormányzati intézmények vezetıi,
- helyi önszervezıdı közösségek képviselıi a tevékenységi körüket érintı
téma tárgyalásakor,
- a meghívottak névjegyzékén megjelöltek.
19. §
(1) A képviselıtestület ülését a polgármester vezeti. A polgármesternek az ülés
vezetésével kapcsolatos feladatai:
a./ megnyitja /berekeszti/ az ülést és megállapítja /folyamatosan figyelemmel
kíséri/ a határozatképességet,
b./ elıterjeszti a napirendi javaslatokat,
c./ napirend elıtt jelentést ad a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
a két ülés között történt eseményekrıl,
d./ napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja, összefoglalja a vitát,
szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti az elfogadott
határozatokat,
e./ biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolytatását, a képviselık
interpellációs jogának gyakorlását,
f./ a hozzászóláskor megadja, megtagadja, megvonja a szót,
g./ a vitában a hozzászólások idıtartamát korlátozhatja,
h./ tárgyalási szünetet rendel el,
i./ javaslatot tesz a napirendek együtt történı tárgyalására, illetıleg a
hosszúra nyúlt vita lezárására.
(2) A képviselıtestületi ülés zavartalan rendjének megtartása érdekében:
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a./ figyelmezteti a tárgytól eltérı hozzászólót, hogy térjen a tárgyra, ismételt
felszólítás eredménytelensége esetén – a képviselıtestület döntése alapján
– megvonja a szót,
b./ olyan rendzavarás esetén, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné
teszi, az ülést meghatározott idıre félbeszakítja vagy berekeszti.
(3) Az ülés vezetésére a 15. § (2) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
Az elıterjesztés
20. §
(1) A képviselıtestület elé kerülı elıterjesztések lehetnek:
- tartalmi szempontból döntést, állásfoglalást igénylı valamint tájékoztató
jellegő anyagok,
- formai szempontból írásbeliek vagy szóbeliek.
(2) A munkatervben meghatározott napirendi témákon kívül írásbeli elıterjesztés
készül:
- önkormányzati rendelettervezetre,
- önkormányzati beruházással kapcsolatos ügyekben, ha azok egyedi
beszerzési értéke /nettó/ meghaladja a százezer forintot,
- hitelfelvételhez, kezességvállaláshoz.
(3) Az elıterjesztés tartalmazza:
a./ Elsı rész: a napirend tárgya, elıadója, a vonatkozó jogszabályok, korábbi
testületi döntések és azok végrehajtása, az elıkészítésbe bevont
szervezetek (személyek) megnevezése; a témakör tárgyilagos, tényszerő
elemzése és a lefolytatott vizsgálatok megállapítása.
b./ Második rész: a határozati javaslat, mely tartalmazza az elfogadásra
ajánlott döntés rendelkezéseit, a felmerült alternatív döntési javaslatokat,
valamint a végrehajtásért felelıs megnevezését és a végrehajtás határidejét
/részhatáridıket/.
(4) Az elıterjesztéseket az ülést megelızıen 7 nappal kell a körjegyzınek leadni, aki
gondoskodik azok sokszorosításról és kiküldésérıl.
A tanácskozás, a vita
21. §
(1) A képviselıtestület a napirendi témák tárgyalása elıtt – a munkaterv szerinti
ülésen – tájékoztatást kap jelentés (19.§ (1) bekezdés c. pont) formájában.
(2) A napirend elıadója a napirendhez vita elıtt szóban kiegészítést tehet. Az
elıadóhoz ezután az önkormányzati képviselık és a tanácskozási joggal
meghívottak kérdéseket intézhetnek, melyekre az elıadó rövid, tárgyszerő választ
ad.
(3) A napirendi vita megkezdése elıtt a bizottsági elnök /elnökök/ ismerteti
/ismertetik/ a témával kapcsolatban a képviselıtestület ülése elıtti idıpontban
megtartott bizottsági ülésen kialakított állásfoglalásokat, véleményeket, javaslatokat.
(4) A napirendi téma vitája során a képviselıtestület tagjai és a tanácskozási joggal
résztvevık lényegre törıen kötelesek kifejteni álláspontjukat, megtenni
észrevételeiket, valamint egyértelmően megfogalmazniuk a döntéstervezetre
vonatkozó esetleges javaslataikat.
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(5) A napirendi pont tárgyalásakor a települési képviselı két alkalommal szólhat
hozzá. A felszólalási jogot a polgármester a jelentkezés sorrendjében elıször a
képviselıknek, majd a tanácskozási joggal résztvevıknek adja meg.
(6) A polgármester felszólalási jogot biztosít a lakosság körébıl az ülésen
megjelenteknek. A felszólalási jog adott téma tárgyalásakor egy alkalommal adható
a polgármester összefoglalóját megelızıen. A képviselıtestület az idıtartamot
meghatározathatja.
(7) A polgármester a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további felszólaló nem
jelentkezik, vagy a képviselıtestület bármely tagjának javaslatára a képviselıtestület
a vita lezárásáról határoz. A vita lezárását követıen a napirend elıadója válaszol a
hozzászólásokra.
(8) A szavazás elıtt a polgármester a körjegyzınek köteles megadni a hozzászólás
jogát, ha az bármely javaslatra törvényességi észrevételt kíván tenni.
(9) A képviselıtestület a vitában felmerült módosító vagy kiegészítı javaslatokról
külön-külön, majd az elıterjesztésben szereplı, testület által elfogadott
módosításokkal és kiegészítésekkel egybefoglalt határozati javaslatról dönt.
(10) Szavazategyenlıség felmerülésekor a 26.§ (2) és (3) bekezdését kell
alkalmazni.
(11) A szavazás eredményének megállapítását követıen a polgármester kihirdeti a
határozatokat.
(12) A hozzászólását már megtevı képviselıtestületi tag a személyével foglalkozó
hozzászólásra az adott tárgy lezárása után maximum 2 percben hozzászólhat.
(13) A napirendek után – a zárt ülést követıen – kerül sor a bejelentések, javaslatok,
valamint a képviselıi interpellációk megtételére.
Határozatképesség, határozathozatal
22. §
(1) A képviselıtestület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési
képviselıknek több mint fele jelen van. A kizárt települési képviselıt a
határozatképesség szempontjából jelenlévınek kell tekinteni.
(2) Határozatképtelenség esetén az ülést el kell napolni. Ilyen esetben a
polgármester köteles tizenöt napon belüli idıpontra újból összehívni a
képviselıtestület ülését.
23. §
9 10
(1) , A képviselık igenlı vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban,
illetıleg tartózkodnak a szavazástól.
(2) A képviselıtestület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselı köteles a
személyes érintettséget bejelenteni. A kizárásról az érintett települési képviselı
kezdeményezésére vagy bármely települési képviselı javaslatára a
képviselıtestület dönt.
(3) A javaslat elfogadásához a jelenlévı települési képviselık több, mint
felének igen szavazata szükséges.
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(4) A megválasztott települési képviselık több, mint felének igenlı szavazata
/minısített többség/ szükséges:
a./ rendeletalkotáshoz, módosításhoz, kiegészítéshez,
b./ a képviselıtestület szervezetének kialakításához és mőködésének
meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt
választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz,
c./önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti
szervezethez való csatlakozáshoz,
d./ külföldi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás
megkötéséhez, nemzetközi szervezethez való csatlakozáshoz,
e./ intézmény alapításhoz, átszervezéshez, megszüntetéshez,
f./ kitüntetés, elismerés adományozásához,
g./ zárt ülés elrendeléséhez (18.§ (2) bekezdés b. pont),
h./ döntéshozatalból való kizáráshoz,
i./ helyi népszavazás kiírásához.
24. §
(1) A képviselıtestület döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. A
szavazás kézfelemeléssel történi.
(2) Titkos szavazást tarthat a képviselıtestület a 19. § (2) bekezdésben foglalt
ügyekben, melyrıl esetenként dönt.
(3) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna
igénybevételével történi.
(4) Elrendelésekor meg kell határozni a szavazólapra felkerülı javaslatot, valamint
az érvényes szavazás feltételeit. A titkos szavazásról külön jegyzıkönyv készül, mely
tartalmazza:
- a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét,
- a szavazatszedı bizottság tagjainak nevét és tisztségét,
- a szavazás során felmerült körülményeket,
- a leadott szavazatok, az érvényes és érvénytelen szavazatok számát.
25. §
(1) Név szerinti szavazást kell tartani a képviselıtestület megbízatásának
lejárta elıtti feloszlatáskor, valamint egyéb törvényben meghatározott
ügyekben.
(2) A képviselıtestület bármelyik képviselı indítványára névszerinti szavazást
rendelhet el.
(3) A név szerinti szavazáskor a körjegyzı a jelenléti íven szereplı sorrendben
felolvassa a képviselıtestület tagjainak nevét, s a jelenlévı tagok nevük
felolvasásakor „igen”-nel vagy „nem”-mel, illetıleg „tartózkodás”-sal szavaznak.
(4) A név szerinti szavazásról hitelesített névsor készül, melyet a jegyzıkönyvhöz kell
csatolni.
26. §
(1) A szavazás eredményét a polgármester állapítja meg. Ha a szavazás felıl kétség
merül fel, vagy ha azt bármelyik települési képviselı kéri a polgármester a szavazás
megismétlését rendeli el.
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(2) Szavazategyenlıség esetén a polgármester szünetet rendel el, majd ezt
követıen a vita folytatódik. A vita lezárását követıen ismételt szavazás történik.
(3) Újabb ismételt szavazategyenlıség esetén a képviselıtestület a következı
ülésen határoz.
27. §
(1) A képviselıtestület határozatait naptári év elejétıl kezdıdıen folyamatos
sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következık szerint: …./19…(hó)…..(nap)
Képviselıtestületi határozat.
(2) A képviselıtestület határozatairól a körjegyzı nyilvántartást vezet, mely
tartalmazza a határozat számát, tárgyát, a végrehajtás felelısét és határidejének
megjelölését.
(3) A képviselıtestület határozatait – zárt ülés kivételével – a helyben szokásos
módon közzé kell tenni. A közzétételrıl a körjegyzı gondoskodik.
Rendeletalkotás
28. §
(1) A képviselıtestület törvény által nem szabályozott társadalmi viszonyok
rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására
önkormányzati rendeletet alkot.
(2) Az önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti bármelyik települési
képviselı, a polgármester, az alpolgármester, a körjegyzı, a képviselıtestület
bizottsága, a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezetek,
valamint népi kezdeményezés. Az indítványt a polgármesterhez kell benyújtani.
(3) A képviselıtestület meghatározhatja a rendelettervezet elıkészítésének,
véleményezésének szempontjait és rendjét.
(4) A korábban alkotott rendeletek módosítására, kiegészítésére tett indítvány esetén
a rendelettervezetet legfeljebb a következı képviselıtestületi ülésre lehet
elıterjeszteni.
(5) A rendelettervezetet a körjegyzı készíti el és a polgármester terjeszti a
képviselıtestület elé.
(6) Az önkormányzati rendeletet évenként 1-tıl kezdıdıen folyamatos sorszámmal
és ahhoz tört vonallal az évszámmal (arab szám) azt követıen törtvonallal a
kihirdetés hónapja (római szám) és napja (arab szám) számmal kell ellátni és
magába foglalja az önkormányzat képviselıtestületének, a rendelet tárgyának
megnevezését a következık szerint:
Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének
..../év.(.......(hó)....(nap) rendelete
11
.......................................................(tárgy, cím megnevezése)
(7) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a körjegyzı írja alá.
Kihírdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
(8) Az önkormányzati rendeletet a megalkotását követı három napon belül a
következı módon kell kihirdetni:
- kifüggeszteni az önkormányzat hirdetıtábláján, autóbuszvárókban,
boltok bejáratában.
11
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(9) Az önkormányzati rendeletek jegyzékében naprakész nyilvántartásról továbbá
választási ciklusonkénti felülvizsgálatáról a körjegyzı gondoskodik. (A hatályos
önkormányzati rendeletek jegyzékét a 2. számú függelék tartalmazza.)
Interpelláció
29. §
(1) A képviselıtestület ülésén - zárt ülést megelızıen – a települési képviselı a
polgármestertıl, (alpolgármestertıl), a körjegyzıtıl, a bizottság elnökétıl
önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy
legalább tizenöt napon belül írásban – érdemi választ kell adni.
(2) A képviselıtestületi ülésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról elıször
az elıterjesztı nyilatkozik, majd vita nélkül a képviselıtestület dönt.
(3) Ha a képviselıtestület az interpellációra adott választ nem fogadja el, elrendelheti
az interpelláció tárgyának kivizsgálását.
(4) Az interpellációról a körjegyzı rendszeres és folyamatos nyilvántartást vezet.
Együttes képviselıtestületi ülés
30. §
(1) A képviselıtestület más települési önkormányzat képviselıtestületével létrehozott
megállapodás alapján közös feladat ellátásával, közös tulajdonnal való
rendelkezéssel és gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyekben együttes képviselıtestületi ülésen dönt.
(2) A képviselıtestületek együttes ülésen döntenek:
- körjegyzı
kinevezésérıl,
intézményvezetı
kinevezésérıl,
megbízásáról,
munkaviszonyának
/megbízásának/
megszüntetésérıl, fegyelmi és anyagi felelısség érvényesítésérıl,
- körjegyzıség,
intézmény
létrehozásáról,
átszervezésérıl,
megszüntetésérıl, valamint mőködésüket megállapító szabályok
elfogadásáról,
- a költségvetésrıl, annak végrehajtásáról szóló beszámolóról,
- átfogó, teljeskörő beszámolásról,
- ellenırzésrıl,
- közös tulajdonú vagyonnal való rendelkezésrıl és gazdálkodásról.
31. §
(1) Az együttes képviselıtestületi ülés nyilvános, annak idıpontjáról, helyérıl és
napirendjérıl a polgármester a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja.
(2) Zárt együttes ülés tartására az Ötv. 12.§ (4)-(5) bekezdés rendelkezései az
irányadók.
(3) A képviselıtestületek tagjainak a meghívót és az elıterjesztést az ülés elıtt
legalább 5 nappal elıbb meg kell küldeni.
(4) A meghívó tartalmazza az együttes ülés idıpontját, helyét, a javasolt
napirendeket és azok elıterjesztıit.
(5) Az együttes képviselıtestületi ülésre meghívandók köre:
- pártok helyi szervezeteinek képviselıi,
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közös fenntartású intézmények vezetıi, érdekképviseleti és
érdekvédelmi szervezetek vezetıi,
- iskolaszék elnöke,
- önszervezıdı helyi közösségek képviselıi,
- napirendi téma elıadója,
- körjegyzı.
(6) A képviselıtestületek munkatervükben elkülönítetten rögzítik – a polgármesterek
elızetes egyeztetése alapján – az együttes ülések tervezett idıpontját, helyét,
napirendjét, azok elıterjesztıit.
(7) Az együttes képviselıtestületi ülést össze kell hívni bármelyik képviselıtestület
képviselıi egynegyedének vagy a közösen létrehozott bizottság indítványára. Az
ülést az indítvány – mely tartalmazza a javasolt napirendi témát – benyújtásától
számított tizenöt napon belül össze kell hívni.
-

32. §
(1) Az együttes képviselıtestületi ülést a polgármesterek hívják össze. Az együttes
ülést a polgármesterek egyike vezeti az egymás között kialakult megosztás szerint.
(2) A polgármesternek az ülés vezetésével kapcsolatos feladatai:
- megállapítja – jelenléti ív alapján – külön-külön a képviselıtestület
határozatképességét és megnyitja az együttes ülést,
- elıterjeszti a napirendi javaslatot,
- napirendi
témánként
biztosítja
az
elıterjesztı
szóbeli
kiegészítésének és az ahhoz kapcsolódó kérdések megtételét,
- minden egyes napirendi téma felett külön-külön megnyitja, irányítja
és összefoglalja a vitát,
- napirendi témához megadja a felszólalás jogát a következı
sorrendben:
a./ önkormányzati képviselıknek,
b./ a tanácskozási joggal meghívottaknak,
c./ a határozathozatalt megelızıen a lakosság körében megjelenteknek
- szavazásra bocsátja képviselıtestületenként külön-külön a módosító
kiegészítı indítványokat majd azokkal együtt a döntési javaslatot,
- biztosítja a települési képviselıknek a kérdések megtételét valamint
interpellációs joguk gyakorlását a zárt ülést megelızıen,
- szünetet rendelhet el,
- bezárja az ülést.
(3) Az együttes ülés rendjének megtartása érdekében
- figyelmezteti azt, aki a tárgyalt napirendi témától eltér, a
tanácskozáshoz nem illı, másokat sértı magatartást tanúsít,
- ismétlıdı rendzavarás esetén – figyelmeztetés után – javasolta a
képviselıtestületeknek, hogy a rendzavaró a helyiséget hagyja el.
33. §
(1) Az együttes ülésen a képviselıtestületek döntéseiket nyílt szavazással, egyszerő
szótöbbséggel – az Ötv. 15.§ (1) bekezdésben szabályozottak kivételével – hozza.
(2) A javaslat elfogadásához a képviselıtestületek mindegyikének egyszerő
szótöbbséggel vagy minısített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges.
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(3) A szavazás kézfelemeléssel történik. A települési képviselı „igen”-nel, vagy
„nem”-mel, illetıleg „tartózkodás”-sal vesz részt a szavazásban.
(4) Név szerinti szavazás elrendelésérıl a képviselıtestületek esetenként
határoznak. Név szerinti szavazáskor a körjegyzı képviselıtestületenként különkülön, a jelenléti ív sorrendjében felolvassa a neveket és a jelenlévı tagok nevük
elhangzásakor – a (3) bekezdés szerint – szavaznak.
(5) Szavazategyenlıség esetén az együttes ülést vezetı polgármester szünetet
rendel el majd azt követıen a vita folytatódik és lezárása után a szavazás
megismétlıdik.
(6) Ha a szavazategyenlıség titkos szavazáskor áll elı a következı – tizenöt napon
belül összeghívott – ülésen a képviselıtestület ismételten szavaz. Újabb ismételt
szavazategyenlıség esetén a szavazás azonnal megismételhetı.
34. §
(1) Az együttes ülést jegyzıkönyvét a képviselıtestület mindegyikének
polgármestere és a körjegyzı írja alá.
(2) Az együttes ülésrıl videofelvétel is készül és szükség esetén – a
képviselıtestületek bármelyikének döntése alapján – hangfelvétel készítése is
elrendelhetı.
35. §
A
lakosság
véleményeinek,
javaslatainak
megismerése
érdekében
a
képviselıtestületek bármelyike – a 30.§-ban meghatározott kérdésekben
közmeghallgatást, illetıleg falugyőlést tarthat.
A jegyzıkönyv
36. §
(1) A képviselıtestület ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a megjelent képviselık és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a
tanácskozás lényegét, a szavazás számszerő eredményét és a hozott
döntéseket tartalmazza a következık szerint:
- a jegyzıkönyv sorszámát,
- a képviselıtestület megnevezését, címét,
- az ülés helyét, idıpontját,
- a megjelent képviselıtestületi tagok nevét /számszerően is/,
- távol maradt képviselıtestületi tagok nevét, megjelölve az elızetes
bejelentéssel, illetıleg elızetes bejelentés nélkül távol maradtak nevét,
- a tanácskozási joggal résztvevık nevét,
- a határozatképesség megállapítását,
- az elfogadott napirendeket, azok elıadóit,
- a napirend elıtti, a napirend tárgyalásakor, a napirend utáni elıadó és
a felszólalók nevét, a kérdéseket, hozzászólásokat, az azokra adott
válaszokat,
- a határozathozatal módját,
- a szavazás eredményét és a határozat számát és szövegét, valamint
a megalkotott önkormányzati rendelet számát és tárgyát,
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- a polgármester rendfenntartás érdekében tett intézkedéseit,
- az interpellációkat, valamint azokkal kapcsolatos válaszokat,
- az ülés bezárásának idıpontját,
- a polgármestert és körjegyzı nevét és aláírásukat,
- bélyegzı lenyomatot.
(2) A képviselıtestületi ülésrıl három példányos jegyzıkönyvet kell készíteni. Ebbıl:
a./ Az eredeti példányt a körjegyzı kezeli,
b./ Az egyik jegyzıkönyvet az ülést követı tizenöt napon belül a
körjegyzı
köteles megküldeni a Veszprém Megyei Közigazgatási
Hivatal Vezetıjének.
12
A nyilvános ülésrıl készült jegyzıkönyv – mellékletek nélküli –
c./
másolatát a körjegyzı az ülést követı 15 munkanapon belül megküldi a
Községi Könyvtárnak.
(3) A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készíteni.
(4) A jegyzıkönyvhöz kell csatolni a meghívót és mellékleteit, az átvételi ívet, a
jelenléti ívet, a rendelettervezetet, az elfogadott rendeletet. A képviselı kérelmére az
írásban is benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzıkönyvhöz.
(5) A képviselıtestület ülésének jegyzıkönyvét a polgármester és a körjegyzı
írja alá.
(6) A képviselıtestületi ülésrıl – zárt ülés kivételével – videó felvétel készül, melyet
az ülést követı tizenöt napon belül a kábel tévén közzé kell tenni. A felvételt három
évig meg kell ırizni.
(7) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a
képviselıtestület elıterjesztésébe és ülésének jegyzıkönyvébe. A betekintési
jogosultságot az ügyfélfogadási idıben gyakorolják.
(8) A videó felvételt a stúdió vezetıvel és a polgármesterrel egyeztetett idıpontban
lehet megtekinteni. A felvételrıl térítés ellenében másolat készíthetı.
V. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI KÉPVISELİ
37. §
(1) A települési képviselı Bakonybél település egészéért vállalt felelısséggel
képviseli a választóinak az érdekeit. A települési képviselı jogait és
kötelességei azonosak.
(2) A települési képviselı az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követı
ülésen a 14.§ (3) bekezdés szerint esküt tesz. A képviselı – tevékenysége során
hivatalos személyként jár el.
38. §
(1) A települési képviselı fıbb jogai:
a./ a képviselıtestület ülésén a polgármestertıl, /alpolgármestertıl/, a
körjegyzıtıl,
a
bizottság
elnökétıl
önkormányzati
ügyben
felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésıbb tizenöt
napon belül írásban – érdemi választ kell adni.
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Kiegészítette a 26/2002.(XII.17.) Ör. hatálybalépés: 2002.12.22.
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b./ kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzıkönyvhöz
kell mellékelni, illetıleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a
jegyzıkönyvben,
c./ tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén.
Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó
ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság a legközelebbi ülése elé kell
terjeszteni és tárgyalására a települési képviselıt meg kell hívni.
d./ Kezdeményezheti, hogy a képviselıtestület vizsgálja felül
bizottságának, a polgármesternek – a képviselıtestület által átruházott
– önkormányzati ügyben hozott döntését,
e./ megbízás alapján képviselheti a képviselıtestületet,
f./ a képviselıtestület hivatalától igényelheti a képviselıi munkájához
szükséges tájékoztatást – melyre tizenöt napon belül írásban választ
adni - és ügyviteli közremőködést,
g./ Közérdekő ügyben kezdeményezheti a képviselıtestület hivatalának
intézkedését, melyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ
köteles adni.
h./ részt vehet – a polgármester felkérése alapján – a képviselıtestület
döntéseinek elıkészítésében, végrehajtásuk szervezésében.
(2) A települési képviselı fıbb kötelezettségei:
a./ köteles részt venni a képviselıtestület munkájában,
b./ olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti
tevékenységre, a választók bizalmára,
c./ a képviselıtestület megbízása alapján képviseletet ellátni, illetıleg részt
venni a képviselıtestület döntéseinek elıkészítésében, végrehajtásukban és
azok ellenırzésében,
d./ részt venni – 38.§ (1) bekezdés c./ pont szerinti javaslat esetén – a
bizottság ülésén,
e./ a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti /és magán/ titok ırzése.
Titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is fennáll.
f./ a személyes érintettség bejelentése,
g./ kapcsolattartás a választópolgárokkal, illetve a helyi önszervezıdı
közösségekkel,
h./ az ülésen való távollétét az ülést megelızı napon, illetıleg megbízásban
való akadályoztatását elıre bejelenti a polgármesternek.
39. §
(1) A települési képviselıt a testületi munkában való részvételhez szükséges
idıtartamra a munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt
kiesett jövedelmét a képviselıtestület téríti meg, melynek alapján a települési
képviselı társadalombiztosítási ellátásra is jogosult.
13,14,15,16,17,18,19,20
A települési képviselı havonta 10000,-Ft tiszteletdíjban részesül.
(2)
A tiszteletdíjat negyedévente utólag a negyedév utolsó hónap 25. napjáig kell
kifizetni.
13

Módosította a 6/1996.(III.11.) Ör., hatálybalépés: 1996.03.11.
Módosította a 7/1997.(IV.8.) Ör., hatálybalépés 1997.04.13; Az 1997. április hónapban esedékes tiszteletdíjak
tartalmazzák a tiszteletdíj emelés 1997. január 1. napjától visszamenıleges összegeit.
15
Módosította a 6/1998.(II.15.) Ör., hatálybalépés 1998. 02.20.
14

19
(3)21,22 A képviselıtestület ülésérıl távolmaradó képviselı (2) bekezdésben
meghatározott tiszteletdíját csökkenteni kell a tárgyhavi tiszteletdíj egy ülésre jutó
összege (100,-Ft-ra kerekített) és a tárgyhónapban a képviselı által távolmaradt ülés
szorzatával.
VI. FEJEZET
A KÉPVISELİTESTÜLET BIZOTTSÁGAI
40. §
(1) A képviselıtestület határozza meg bizottsági szervezetét és választja meg
bizottságait. Törvény bizottság megalakítását is elrendelheti.
(2) A képviselıtestület meghatározott feladat- és hatáskör gyakorlására, döntéseinek
elıkészítésére, szervezésére, valamint a döntések végrehajtásának szervezésére és
ellenırzésére állandó és ideiglenes bizottságot hoz létre.
(3)
A
bizottság
határozatképességére
és
határozathozatalra
a
képviselıtestületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) A polgármester, az alpolgármester, a képviselıtestület hivatalának
dolgozója nem lehet a bizottság elnöke, tagja. A bizottság elnökét és tagjainak
több mint felét a települési képviselık közül kell választani.
(5) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját
az ügy személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles
bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén
a bizottság dönt.
(6) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha
az ellentétes a képviselıtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat
érdekeit. A felfüggesztett döntésrıl a képviselıtestület a következı ülésen
határoz.
(7) A bizottság ülését össze kell hívni:
a./ a képviselıtestület döntése alapján
b./ a polgármester indítványára
c./ a bizottsági tagok egynegyedének indítványára.
Az indítványban meg kell határozni a bizottsági ülés napirendi javaslatát.
(8) A bizottság ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök ír alá. A
jegyzıkönyv készítésre a képviselıtestületi ülés jegyzıkönyvére vonatkozó
szabályokat kell értelemszerően alkalmazni.
(9) A bizottság belsı mőködésének szabályait – jogszabályok keretei között – maga
állapítja meg.
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Módosította a 13/1998.(V.23.) Ör., hatálybapés: 1998.05.28., rendelkezéseit az 1998. évi tiszteletdíj
kifizetésekor kell alkalmazni.
17
Az elsı mondatot módosította a 4/1999.(II.10.) Ör., hatálybalépés: 1999.02.15.; rendelkezéseit az 1999.
költségvetési évi tiszteletdíj kifizetésekor kell alkalmazni.
18
Az elsı mondatot módosította az 5/2000.(II.15.) Ör., hatálybalépés: 2000.02.20.; rendelkezéseit elıször a
2000. évi tiszteletdíjak kifizetésekor kell alkalmazni.
19
Az elsı mondatot módosította a 6/2001.(II.19.) Ör., hatálybalépés: 2001.02.25.; rendelkezéseit elıször a 2001.
évi tiszteletdíj kifizetésekor kell alkalmazni.
20
Az elsı mondatot módosította az 1/2002.(II.20.) Ör. hatálybalépés: 2002.02.25.
21
Módosította a 13/1998.(V.23.) Ör., hatálybalépés: 1998.05.28.
22
Hatályon kívül helyezte a 6/2001.(II.19.) Ör., hatálybalépés: 2001.02.25.

20
40/A. §23
(1) A képviselıtestület állandó bizottsága az önkormányzati képviselıkbıl álló
Ügyrendi Bizottság.
(2) A Bizottság elnökét és két tagját a képviselıtestület választja meg.
(3) A bizottság feladatkörébe tartozik:
a.)
A
polgármester
továbbá
az
önkormányzati
képviselık
vagyonnyilatkozatának nyilvántartása és ellenırzése az Ökjtv. Alapján.
b.) Az önkormányzati képviselıvel szembeni összeférhetetlenség
kivizsgálása és arról készült elıterjesztés elkészítése.
c.) A polgármesterrel szembeni, az Ötv. 33/A. § (4) bekezdés szerinti javaslat
elkészítése és képviselıtestület elé terjesztése.
d.) A képviselıtestület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a titkos
szavazás lebonyolítása.
e.) A polgármester illetményének megállapítására, módosítására vonatkozó
javaslat elkészítése és elıterjesztése.
41. §
(1)24 A képviselıtestület a közös intézménnyel kapcsolatos, kötelezı közoktatási
feladatok ellátására, a hatáskörök gyakorlására a társulásban résztvevı
képviselıtestülettel Társulási Tanácsot hoz létre.
25
(2) A Társulási Tanács létszáma 4 fı, melybıl
- 2 fı képviselıt Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete
- 2 fı képviselıt Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete
választ meg.
(3) A bizottság 40.§ (7) bekezdés szerinti összehívását bármelyik a társulásban részt
vevı fél, illetve az intézményvezetık és a körjegyzı kezdeményezhetik.
26
(4) A Társulási Tanács maga választja meg elnökét és alakítja ki mőködésének
rendjét.
42. §
(1) A képviselıtestület esetenkénti feladatokra, meghatározott témakör vizsgálatára,
szakmai javaslatok kidolgozására javaslattevı, véleményezı, összehangoló,
koordinációs, és ellenırzési jogkörrel felruházható ideiglenes bizottságot hozhat
létre.
(2) A bizottság létrehozásakor meg kell határozni a bizottság létszámát, feladatát,
megbízatásának terjedelmét és határidejét. Az ideiglenes bizottság mőködésére a
bizottságokra vonatkozó általános szabályok értelemszerően irányadók.
(3) Az ideiglenes bizottság megszőnésekor beszámol – elnöke útján – a
képviselıtestületnek.
VII. FEJEZET
A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER
A polgármester
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43. §
(1) A polgármestert Bakonybél település választópolgárai közvetlenül választják meg.
(2) A polgármester tagja a képviselıtestületnek, a képviselıtestület
határozatképessége, döntéshozatala, mőködése szempontjából települési
képviselınek tekintendı. A polgármester a megválasztását követıen esküt
tesz a képviselıtestület elıtt.
(3) A polgármester megbízását fıállásban látja el.
(4) A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselıtestület a
megbízatás idıtartamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével
változtathatja meg.
(5) A polgármester tekintetében a képviselıtestület gyakorolja a munkáltatói
jogokat, munkabérét a jogszabály keretei között állapítja meg. A polgármester
az államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelıs.
A2728 polgármester illetményének megállapítására, módosítására javaslatot a
képviselıtestület által létrehozott Ügyrendi Bizottság terjeszti elı.
(6) A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Ötv., valamint a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvények határozzák meg.
44. §
(1) A polgármester feladatai és hatáskörei különösen a következık:
- ellátja a törvényben valamint kormányrendeletben megállapított
feladatait és
hatásköreit, (A hatásköri jegyzéket az 1. számú
függelék tartalmazza/
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási
ügyekben, ha
tósági
jogkörökben,
egyes
hatáskörének
gyakorlását
átruházhatja,
- a körjegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a
hivatal
feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a
döntések elıkészítésében és végrehajtásában,
- a körjegyzı javaslatára – a körjegyzıséget létrehozó település
polgármesterének egyetértésével – elıterjesztést nyújt be a
hivatal munkarendjének meghatározására,
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás
rendjét,
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a körjegyzı és a közös
fenntartású intézmények vezetıi – megállapodásnak megfelelıen –
tekintetében,
- gyakorolja a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban
valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
27
28
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(2) A település
kapcsolattartás
tart.

foglalkoztatottak – elızı francia bekezdés kivételével – kapcsolatos
munkáltatói jogköröket,
gondoskodik a képviselıtestület és szervei hatékony mőködésérıl,
összehívja és vezeti a képviselıtestület ülését,
képviseli az önkormányzatot,
a helyi közszolgáltatások szervezése,
biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat
érvényesülését, a széleskörő nyilvánosságot,
kapcsolatot tart és együttmőködik a közszolgáltatást nyújtó, valamint
a helyi politikai, gazdasági, társadalmi szervek, illetıleg az
önszervezıdı közösségek vezetıivel,
az önkormányzat vagyonának megırzése és gyarapítása,
a
képviselıtestület
döntéseinek
elıkészítése,
döntések
végrehajtásának megszervezése és ellenırzése,
külföldi kapcsolatok kiépítésének elısegítése,
a képviselıtestület munkatervének elıkészítése és elıterjesztése,
önkormányzati rendelettervezet elıterjesztése,
gyakorolja a képviselıtestület által átruházott hatásköröket
irányítja az alpolgármester munkáját, meghatározza feladatait.
lakosságával, az ellátó és szolgáltató szervezetekkel való közvetlen
érdekében a polgármester a 3. számú melléklet szerint fogadónapot

Az alpolgármester
45. §
(1) A képviselıtestület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, a képviselıtestület megbízatásának idıtartamára, az alakuló
ülésen – a polgármester helyettesítésére, a munkájának segítésére
alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.
Az
alpolgármestert a 39. § (2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj illeti meg és
jogosult a számlával igazolt és felmerült – alpolgármesteri tevékenységében –
29 30 31 32 33
költségeinek megtérítésére. , , , ,
(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
(4) Az alpolgármesterre a polgármesterre vonatkozó szabályok az irányadók.
VIII. FEJEZET
A KÉPVISELİTESTÜLET HIVATALA
46. §
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(1) A képviselıtestület az önkormányzat mőködésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestületével
közösen egységes hivatalt hoz létre.
(2) A hivatal elnevezése:
Bakonybél-Pénzesgyır
Községek Körjegyzısége
A hivatal székhelye és címe:
Bakonybél, Jókai utca 2.
(3) A körjegyzıség önkormányzati költségvetési szerv, önálló jogi személy.
Képviseletét a körjegyzı látja el.
(4) A körjegyzıség hivatali létszámát, mőködésének alapvetı szabályait a
feladatokat és hatásköröket a körjegyzıséget létrehozó e rendelet 4. számú
mellékletét képezı megállapodás rögzíti.
A megállapodás tartalmazza:
a./ a körjegyzıség elnevezését, székhelyét, címét, jogállását,
b./ a körjegyzıség létszámát,
c./ alapvetı feladatait,
d./ a körjegyzıség dolgozóinak munkarendjét,
e./ a körjegyzı vagy megbízottja ügyfélfogadásának rendjét településenként,
f./ a fenntartással kapcsolatos terhek megosztását,
g./ a munkáltatói jogköröket.
47. §
(1) A képviselıtestületek – pályázat alapján a jogszabályban megállapított
képesítési követelményeknek megfelelı körjegyzıt neveznek ki együttes
ülésen.
(2) A körjegyzı feladatai és hatáskörei különösen:
- ellátja a képviselıtestületek, a bizottságok, a települési
képviselık mőködésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a
polgármesterek
hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések elıkészítését és
végrehajtását,
- évente beszámol minden képviselıtestületnek a munkájáról,
- a
körjegyzı
vagy
megbízottja
köteles
mindegyik
képviselıtestület ülésén részt venni és ott a szükséges
tájékoztatást megadni,
- a polgármester egyetértésével nevezi ki és menti fel és
jutalmazza a hivatal dolgozóit, és gyakorolja a munkáltatói
jogokat,
- tanácskozási joggal vesz részt a képviselıtestületek, bizottságok
ülésén,
- köteles jelezni a képviselıtestületnek, a bizottságnak és a
polgármestereknek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel,
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben és szabályozza a
kiadmányozás rendjét,
- képviseli a költségvetési szervet,
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az érintett polgármesterek véleményének kikérésével elkészíti a
körjegyzıség ügyrendjét és azt jóváhagyásra a képviselıtestületek
elé terjeszti.
48. §

A körjegyzıség szervezetét és mőködésének szabályait, a feladatokat és
hatásköröket, hatósági jogköröket részletesen az ügyrend tartalmazza, mely e
rendelet 5. számú mellékletét képezi.
IX. FEJEZET
A TÁRSULÁSOK
A társulásra vonatkozó átfogó szabályok
49. §
(1) A képviselıtestület a feladatainak hatékonyabb, célszerőbb megoldására
szabadon társulhat. A képviselıtestület elsısorban valamely feladat- és
hatáskörébe tartozó ügy hatékonyabb, ésszerőbb és gazdaságosabb ellátásra alakít
társulást.
(2) A társulás nem sértheti az abban résztvevık önkormányzati jogait.
(3)34 A társulás létrehozását és mőködését, a társuló önkormányzatok
képviselıtestületei megállapodásban rögzítik az Ötv. és a helyi önkormányzatok
társulásairól szóló 1997. évi CXXXIV. törvény alapján.
(4) A települési önkormányzatok képviselıtestületei között a társulások
mőködése során felmerülı vitás kérdésekben a bíróság dönt.
(5) A társulások létrehozását tartalmazó megállapodások a szervezeti és mőködési
szabályzat mellékletét képezik.
Intézményi társulások

35

50. §
36
(1) A társult önkormányzatok az általános iskolai oktatás és az óvodai nevelésoktatás feladatot ellátó Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda BakonybélPénzesgyır közös intézmény fenntartásáról társulás létrehozásával gondoskodnak.
(2)37 A társulás
Neve
: Bakonybél-Pénzesgyır Községek Közoktatási Intézményi
Társulás
Székhelye : Bakonybél Jókai u. 2.
Mőködési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe
Jogállása
: jogi személyiséggel nem rendelkezik, döntéshozó szerve a
Társulási Tanács.
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(3)38 A társulás létrehozásáról szóló megállapodás e rendelet 5/A. számú, a
Társulási Tanács személyi összetételét az 5/B. számú melléklet tartalmazza.
(4)39
(5)40
50/A. §41
(1) A háziorvosi szolgálat közös fenntartására a megállapodó önkormányzatok
társulást hoznak létre.
(2) A társulás
Neve:
: Háziorvosi Szolgálatot Fenntartó Társulás
Székhelye : Bakonybél Jókai u. 2.
Mőködési területe: Bakonybél Önkormányzat és Pénzesgyır Önkormányzat
közigazgatási területe.
Jogállása
: önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
(3) A társulási megállapodást e rendelet 5/C. számú melléklete tartalmazza.
50/B. §

42

(1) A települési önkormányzatok kötelezı védınıi feladataik ellátásáról, a szolgálat
közös fenntartásáról társulás létrehozásával gondoskodnak.
(2) A társulása
Neve
: Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás
Székhelye : Bakonybél Jókai u. 2.
Mőködési területe: Bakonybél Önkormányzat és Pénzesgyır Önkormányzat
közigazgatási területe
Jogállása
: önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
(3) A társulási megállapodás e rendelet 5/D. számú mellékletét képezi.
50/C. §43
44

Az együttmőködı önkormányzatok a gyermekjóléti és a családsegítı
(1)
szolgáltatási feladataik megvalósítását társulás létrehozásával biztosítják.
(2)45 A társulás
Neve
: Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgáltatási Intézményi
Társulás
Székhelye : Olaszfalu
Mőködési területe: az együttmőködı önkormányzatok teljes közigazgatási
területe.
46
(3) A gyermekjóléti és családsegítı szolgáltatási feladatot ellátó társulásról szóló
megállapodás e rendelet 5/E. számú mellékletét képezi.
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X. FEJEZET
HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS, LAKOSSÁGI FÓRUMOK
A helyi népszavazás
51. §
(1) A helyi népszavazásban az vehet részt, aki a helyi önkormányzati
választójogosult.
(2) Helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében aláírást győjteni a
települési önkormányzat körjegyzıje által – az átadását követı három napon
belül – hitelesített /aláírt és pecséttel ellátott/ ív másolatán lehet. Helyi
népszavazás kezdeményezése esetén minden aláírást győjtı ívnek azonos
módon tartalmaznia kell.
a./ népszavazásra bocsátandó kérdést (kérdéseket),
b./ az aláíráshoz szükséges rovatokat (személyazonosító jel, vagy
személyazonosító adatok, olvasható név és lakcím, aláírás).
(3) A jegyzı megtagadja az aláírást győjtı ív hitelesítését, ha a megfogalmazott
kérdésben helyi népszavazás nem írható ki, ha az ív nem felel meg a (2)
bekezdés a./ és b./ pontjában foglaltaknak. A körjegyzı határozata ellen három
napon belül kifogást lehet benyújtani a helyi bírósághoz.
(4) A körjegyzı az aláírást győjtı íven a hitelesítéskor feltünteti az
önkormányzati rendelet alapján szükséges aláírások számát. Aláírást győjteni
az aláíró ívek hitelesítésétıl számított legfeljebb harminc napig lehet. Az aláírt
ívek legkésıbb az ezt követı napon adhatók át a polgármesternek.
52. §
(1) A képviselıtestület helyi népszavazást köteles kiírni a következı
kérdésekben:
a./ a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének
kezdeményezése,
b./ új község alakításának kezdeményezése,
c./ közös képviselıtestület alakítása, a közös képviselıtestületbıl való
kiválás,
d./ azokban a kérdésekben, amelyet a (4) bekezdés d. pontban
meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.
(2) A képviselıtestület helyi népszavazást rendelhet el:
a./ a képviselıtestület hatáskörébe tartozó ügyben,
b./ az önkormányzati rendelet megerısítésére.
(3) Nem rendelhetı el helyi népszavazás:
a./ a költségvetésrıl való döntésre,
b./ a helyi adónemeket, illetıleg mértéküket megállapító rendelet
tárgyában,
c./ a képviselıtestület hatáskörébe tartozó szervezeti, mőködési,
személyi
kérdésekben,
a
képviselıtestület
feloszlásának
a
kimondásáról.
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(4) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti:
a./ a települési képviselık legalább egynegyede,
b./ a képviselıtestület bizottsága,
c./ a helyi társadalmi szervezet vezetı testülete,
d./ a választópolgárok 25 %-a.
(5) A helyi népszavazásra irányuló kezdeményezésrıl a képviselıtestület a
legközelebbi ülésen, de legkésıbb egy hónapon belül határoz. A helyi
népszavazást az elrendeléstıl számított két hónapon belül kell megtartani. A
helyi népszavazás egy napra tőzhetı ki.
(6) A képviselıtestület önkormányzati rendeletben szabályozza a helyi népszavazás
eljárási rendjét.
(7) A helyi népszavazás
a./ érvényes, ha a választópolgárok több mint fele szavazott, és
b./ eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott
kérdésre azonos választ adott.
(8) A népszavazás eredménye kötelezı a képviselıtestületre. Eredménytelen
helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a
képviselıtestület dönthet. Ugyanabba a kérdésben helyi népszavazást egy
éven belül nem lehet kitőzni, akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen
volt.
Népi kezdeményezés
53. §
(1) A népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati
választáson választójogosult.
(2) Népi kezdeményezés útján a képviselıtestület elé terjeszthetı minden olyan
ügy, amelynek eldöntése a képviselıtestület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselıtestület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet
a választópolgárok 10 %-a kezdeményez. A népi kezdeményezés a
polgármesternek nyújtható be.
(4) A képviselıtestület a népi kezdeményezés tárgyalásáról a legközelebbi
ülésen, de legkésıbb egy hónapon belül dönt.
(5) Népi kezdeményezés tárgyalás nélkül csak akkor utasítható el, ha:
- olyan
ügyre
vonatkozik,
amelynek
elbírálására
a
képviselıtestületnek nincs hatásköre vagy illetékessége,
- a
megtárgyalásra
olvashatatlanság,
név
vagy
adat
azonosíthatatlanság okából vagy önellentmondás miatt nem
lehetséges.
A visszautasítás indokát írásban közölni kell.
(6) A népi kezdeményezésre megfelelıen alkalmazni kell az 50. § (2) – (5) bekezdés
rendelkezéseit.
(7) A polgármestert a népi kezdeményezés eredményérıl a helyben szokásos
módon tájékoztatja a választójogosultakat.
Lakossági fórumok
54. §
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(1) A képviselıtestület szükség szerint közérdekő tárgykörben, vélemények és
javaslatok beszerzése, a közvetlen tájékoztatás céljából falugyőlést rendelhet el.
(2) A falugyőlés idejérıl, napirendjérıl, a tárgykörrıl a lakosságot a helyben
szokásos módon a tervezett idıpont elıtt legalább hét nappal tájékoztatni kell.
(3) A falugyőlést a polgármester hívja össze és vezeti le.
(4) A falugyőlésrıl jegyzıkönyv készül, melyre a képviselıtestületi jegyzıkönyvre
vonatkozó szabályokat kell értelemszerően alkalmazni.
54/A. §47
(1) A képviselıtestület „Bakonybél” elnevezéssel újságot alapít. A lap évente
legalább négy alkalommal jelenik meg, ingyenes terjesztésben.
(2) A lap kiadásához társulhatnak Bakonybéllel szomszédos települési
önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok.
XI. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI
Az önkormányzat vagyona
55. §
(1) A képviselıtestület meghatározza gazdasági programját és költségvetését.
(2) A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról
szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az
állami költségvetési törvény határozza meg.
(3) A képviselıtestület november 30-ig kialakítja a következı évre vonatkozó
költségvetési koncepciót. A koncepcióról való döntést megelızıen a
képviselıtestület közmeghallgatást tart.
(4) A képviselıtestület a költségvetésérıl önkormányzati rendeletet alkot. Ha a
képviselıtestület a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig, amelyre szól nem
alkotta meg a polgármester jogosult a költségvetési rendeletben meghatározott
bevételek beszedésére és a kiadások – beruházási és elújítási kiadások esetében a
kötelezettségvállalások szerint – teljesítésére.
(5) A képviselıtestület az államháztartási törvényben meghatározott határidıben
megtárgyalja a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint
megalkotja a zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletet.
(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott rendelettervezet, valamint beszámoló
elkészítésérıl a körjegyzı gondoskodik és a polgármester terjeszti a
képviselıtestület elé.
Az önkormányzat gazdálkodása, a gazdálkodás ellenırzése
57. §
(1) Az önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzat, valamint a részben önálló
gazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a
47

A szakasszal kiegészített a 9/1999.(V.20.) Ör., hatálybalépés: 1999.05.25.
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körjegyzıség látja el.48 A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az ügyrend
tartalmazza.
(2) 49
(3) Az önkormányzat – mint költségvetési szerv – nevében kötelezettséget csak a
polgármester, vagy az általa írásban megbízott személy vállalhat;
ennek
ellenjegyzésére a körjegyzı vagy meghatalmazottja – írásbeli megbízással –
jogosult.
(4) A képviselıtestület költségvetési rendeletében határozza meg azt az értékhatárt,
amely összeg erejéig a polgármester saját hatáskörben kötelezettséget vállalhat. A
kötelezettségvállalásról a képviselıtestület tájékoztatni kell.
(5) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselıtestület, a
gazdálkodás szabályszerőségéért a polgármester felelıs.
58. §
(1) A helyi önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevıszék ellenırzi.
(2) A saját intézmények pénzügyi ellenırzését a helyi önkormányzat látja el.
(3) A képviselıtestület gazdálkodásának belsı ellenırzésérıl jogszabályban
meghatározott képesítéső ellenır útján gondoskodik.
A felterjesztési jog
59. §
(1) A képviselıtestület az önkormányzati jogokat, illetıleg a helyi
önkormányzat feladat- és hatáskörét érintı bármely kérdésben – közvetlenül
vagy érdekképviseleti szervezete útján – az adott kérdésben hatáskörrel
rendelkezı állami szerv vezetıjéhez fordulhat, és
a./ tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben
állásfoglalást kérhet,
b./ javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti,
c./ az általa irányított szerv mőködésével, illetıleg az általa kibocsátott
jogszabállyal, jogi irányítási eszközzel és egyéb döntésével
kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kifogással élhet, kezdeményezheti
annak megváltoztatását vagy visszavonását.
XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
60. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejőleg hatályát veszti a
Képviselıtestület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
4./1991.(XII.23.) Ör. számú rendelet és az azt módosító 4./1992.(II.28.) Ör. számú, a
3./1993.(III.2.) Ör. számú, és a 2./1994.(I.18.) Ör. számú rendeletek.
(2) A szervezeti és mőködési szabályzat mellékleteinek és függelékének vezetésérıl,
kiegészítésérıl a körjegyzı gondoskodik.
48
49

A mondatot módosította a 9/1999.(V.20.) Ör., hatálybalépés: 1999.05.25.
Hatályon kívül helyezte a 9/1999.(V.20.) Ör., hatálybalépés: 1999.05.25.
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(3) Jelen rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon
gondoskodik.
Bakonybél, 1995. június 29.

Kuti Ferenc sk.
Polgármester

Markóné Kerper Erika sk.
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 1995. június 30.
Markóné Kerper Erika sk.
körjegyzı

Az egységes szerkezető szöveget készítette:
Bakonybél, 2004. május 1.
Kerper Erika
körjegyzı
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1. számú melléklet50,51

A KÉPVISELİTESTÜLET TAGJAI
POLGÁRMESTER:
Baky György
ALPOLGÁRMESTER:
Pék László
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİK

Bakonyvári Andor
Birnbauer Ferenc
Hüll Lászlóné
Kuti Zoltán
Márkusné Ircsik Zsuzsanna
Nagy Árpád
Pék László
Renkó Péter
Váradi János

50
51

Módosította a 9/1999.(V.20.) Ör., hatálybalépés: 1999.05.25.
Módosította a 7/2007.(V.20.) r., hatálybalépés: 2007.05.28.
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2. számú melléklet

Képviselıtestületi ülésre meghívandók névsora

Önkormányzati intézményvezetık:

iskolaigazgató

óvodavezetı
Gazdálkodó szervezetek vezetıi:

BEFAG RT

Hotel Bakony

Takarékszövetkezet

BAKONYFA KFT

Szeretetotthon

ÁFÉSZ
/idıközben megszőnı vagy alakuló szervezetek figyelembe véve/

Pártszervezet, párt helyi szervezetének vezetıje
V. számú egyéni választókerület országgyőlési képviselıje
Társadalmi szervezetek vezetıi
Helyi önszervezıdı közösségek vezetıi
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3. számú melléklet

A polgármester fogadónapja

Minden hétfı 13 órától 16 óráig
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4. számú melléklet

M E G Á L L A P O D Á S

52

mely létrejött egyrészrıl a Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (Bakonybél Jókai u.
2.) és
másrészrıl a Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete (Pénzesgyır Fı u. 41.) között az
alábbiak szerint:
1.) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete a 25/1990.(XII.29.) képviselıtestületi
határozata és Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete a 15/1990.(XII.28.)
képviselıtestületi határozata alapján 1991. január 1. napjától kezdıdıen az igazgatási
feladatok ellátására körjegyzıséget alakítanak.
2.) A körjegyzıség elnevezése:

Bakonybél-Pénzesgyır Községek Körjegyzısége

A körjegyzıség székhelye:

Bakonybél Jókai u. 2.

A Körjegyzıség:53

közös fenntartású önálló és
maradványérdekeltségő költségvetési szerv

A Körjegyzıség jogállása:54

önálló jogi személy

A Körjegyzıség jogköre:55
a
Körjegyzıség
a
saját
költségvetési
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezik.
A Körjegyzıség feladata:56

Ellátja a saját költségvetéssel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat
alaptevékenységként.

Ellátja az alapító önkormányzatok önkormányzati igazgatási feladatait, az
önkormányzatok kötelezı és nem kötelezı feladatainak elıkészítését, végrehajtását;
az önkormányzatok gazdálkodási feladatainak végrehajtását.
52

Elfogadó testületi határozat: 1/1191.(I.10.)Kt. Bbél.; 1/1991.(I.10.)Kt. Pgyır
Kiegészítve: 30/1996.(II.22.)Kt. Bbél., 19/1996.(II.22.)Kt. Pgyır.
54
Kiegészítve: 30/1996.(II.22.)Kt. Bbél., 19/1996.(II.22.)Kt. Pgyır.
55
Kiegészítve: 30/1996.(II.22.)Kt. Bbél., 19/1996.(II.22.)Kt. Pgyır.
56
Kiegészítve: 30/1996.(II.22.)Kt. Bbél., 19/1996.(II.22.)Kt. Pgyır.
53
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Ellátja a kisebbségi önkormányzat mőködésével kapcsolatos igazgatási
feladatokat, a kötelezı és önként vállalt feladatainak elıkészítését, végrehajtását; a
kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtását.
A Körjegyzıség alapító és felügyeleti szerve:57

Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete

Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete
A kisebbségi önkormányzat gazdálkodása végrehajtásával kapcsolatos felügyeletet az
alapító önkormányzatok keresztül gyakorolja.
A Körjegyzıség vezetıje:58 a körjegyzı
A vezetı kinevezésének rendje:59 a körjegyzıt a fenntartó önkormányzatok együttes
ülésen nevezik ki.
Pénzesgyır községben a körjegyzıség helyiségének
- megnevezése:
Bakonybél-Pénzesgyır Községek Körjegyzısége
hivatali helyisége
- helye:
Pénzesgyır Fı u. 41.
3.) A körjegyzıség egységes hivatali szervezeti formában mőködik.
A körjegyzıség létszáma alkalmazási formánként:
a.) állandó fıfoglalkozású:
- körjegyzı
1 fı
- ügyintézı
7 fı60,61
- hivatalsegéd
1 fı
b.) állandó részfoglalkozású:
- hivatalsegéd
1 fı
(Pénzesgyır)
c.) másodállású foglalkoztatású:
- építésügyi ügyintézı 1 fı
- mőszaki ellenır
1 fı
4.) A körjegyzıség hivatali munkaideje:
- hétfıtıl-csütörtökig:
- pénteken:

730 óráról – 1600 óráig
730 órától – 1300 óráig

5.) A körjegyzı vagy megbízottja Bakonybél és Pénzesgyır községekben 1991. január 13tól kezdıdıen a megállapodás 1. és 2. számú melléklete szerint köteles ügyfélfogadást
tartani. Az ügyfélfogadás idıpontjáról a körjegyzı a lakosságot a helyben szokásos
módon tájékoztatja.

57
58

59

Kiegészítve: 30/1996.(II.22.)Kt. Bbél., 19/1996.(II.22.)Kt. Pgyır.
Kiegészítve: 30/1996.(II.22.)Kt. Bbél., 19/1996.(II.22.)Kt. Pgyır.

Kiegészítve: 30/1996.(II.22.)Kt. Bbél., 19/1996.(II.22.)Kt. Pgyır.
Módosítva 1 fı létszámmal: 7/1991.(II.07.)Kt. Bbél; 11/1991.(II.07.)Kt. Pgyır
61
Módosítva 1 fı létszámmal: 87/1997.(VI.25.)Kt.Bbél, 60/1997.(VI.25.)Kt. Pgyır; 1997.07.01. GSZ
megszüntetés miatt.
60
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6.) A körjegyzı évente beszámol a képviselıtestületeknek a körjegyzıség munkájáról; a
polgármestereket havonta tájékoztatja a költségvetés végrehajtásáról.
7.) A körjegyzıség dolgozóit a körjegyzı a polgármesterek egyetértésével –
írásbafoglalva – nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A körjegyzıség mőködésének ellenırzését, a feladatok egyeztetését a polgármesterek
együttesen végzik.
8./A.) 62Az Önkormányzatok a Körjegyzıség éves költségvetési kiadási fıösszegéhez a
hozzájárulást az alábbiak szerint biztosítják:

Személyi jellegő és munkaadót terhelı járulékok együttes összegének a kiadási
fıösszeghez viszonyított arányában megbontott bevételi források (saját bevétel,
átvett pénzeszköz, központi támogatás, önkormányzatok hozzájárulása).
Bakonybél Önkormányzat hozzájárulásának mértéke:
73 %
Pénzesgyır Önkormányzat hozzájárulásának mértéke:
27 %

A dologi jellegő kiadás összegének a kiadási fıösszeghez viszonyított
arányában megbontott bevételi források (saját bevétel,
átvett pénzeszköz,
központi támogatás, önkormányzatok hozzájárulása).
Bakonybél Önkormányzat hozzájárulásának mértéke:
80 %
Pénzesgyır Önkormányzat hozzájárulásának mértéke:
20 %
A körjegyzıség mőködésének fenntartási költségei tartalmazzák a személyi kiadásokat
(bér és bérjellegő kiadások, kiküldetés kiadásai) és a dologi kiadásokat
(készletbeszerzés, Bakonybél és Pénzesgyır községben a hivatali épület fenntásának
kiadási).
63

Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete – a körjegyzı által készített tényleges
kiadásokat tartalmazó kimutatás alapján – a körjegyzıség mőködésének
fenntartásához való hozzájárulást a negyedévet követı hónap 15. napjáig (IV.
negyedévben december 20-ig) Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének
megtéríti.
Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete az együttes ülésen jóváhagyott
költségvetésben megállapított hozzájárulás 1/13-ad részét a tárgyhónap 5. napjáig a
gesztor önkormányzatnak a Körjegyzıség költségvetési elszámolási számlájára való
továbbítás céljából átutal. A költségvetési év január hónapjában a részarányos
hozzájárulás 2/13-ad részét kell átutalni.64

Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete a Körjegyzıség költségvetésében
megállapított – valamint Pénzesgyır Önkormányzattól átadott hozzájárulást –
részarányos hozzájárulás 1/13-ad részét a tárgyhónap 5. napjáig a nettó
finanszírozással a költségvetési szerv számlájára átutalja. A költségvetési év január
hónapjában a részarányos hozzájárulás 2/13-ad része illeti meg a költségvetési
szervet.65
62

A hozzájárulás mértéke módosítva 162/2001.(XI.29.) Kt. Bbél., 98/2001.(XI.29.) Pgyır.
Hatályon kívül helyzte: 30/1996.(II.22.)Kt. Bbél., 19/1996.(II.22.)Kt. Pgyır.
64
E bekezdéssel kiegészítve: 30/1996.(II.22.)Kt. Bbél., 19/1996.(II.22.)Kt. Pgyır.
65
E bekezdéssel kiegészítve: 30/1996.(II.22.)Kt. Bbél., 19/1996.(II.22.)Kt. Pgyır.
63
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8./B.)66 Bakonybél-Pénzesgyır Községek Körjegyzısége ellátja a megállapodást létrehozó
önkormányzatok gazdálkodási feladatait.
Bakonybél-Pénzesgyır
Községek
Körjegyzıségéhez
tartozó
alaptevékenységi körbe tartoznak, melyek az alábbiak:

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 75115-3

Önkormányzatok elszámolásai 75192-2
Bakonybél Önkormányzat alaptevékenységi köre:

Munkahelyi vendéglátás 55241-1

Közutak, hidak üzemeltetése 63121-1

Kábeltelevíziód rendszer üzemeltetése 64202-4

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 75115-3

Vízkárelhárítás 75183-4

Város és községgazdálkodási szolgáltatás 75184-5

Önkormányzatok elszámolásai 75192-2

Egyéb elszámolások 75199-9

Háziorvosi körzeti szolgálat 85121-9

Védınıi szolgálat 85129-7

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 85196-7

Állategészségügyi tevékenység 85201-8

Körzeti házigondozó szolgálat 85322-4

Szociális étkeztetés 85324-6

Nappali szociális ellátás 85325-7

Szociális és nevelési segélyezés 85327-9

Egyéb szociális ellátás 85328-0

Településtisztasági szolgáltatás 90121-5

Települési hulladék kezelése 90211-3

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 93031-6
Pénzesgyır Önkormányzat alaptevékenységi köre:

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 75115-3

Állategészségügyi tevékenység 85201-8

Körzeti házigondozó szolgálat 85322-4

Szociális étkeztetés 85324-6

Szociális és nevelési segélyezés 85327-9

Egyéb szociális ellátás 85328-0

Települési hulladék kezelése 90211-3

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 93031-6

Óvodai nevelés, iskolai elıkészítés 8011-5

Iskoláskorúak általános iskolai oktatása 80121-4

Mővelıdési központok, mővelıdési házak tevékenysége 92181-5

Közmővelıdési könyvtári tevékenység 92312-7

Önkormányzatok elszámolásai 75192-2

Város és községgazdálkodási szolgáltatás 75184-5

Egyéb elszámolások 75199-9
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Kiegészítés e ponttal: 56/1992.(VI.30.) Kt.sz. Bbél; 35/1992.(VI.30.)Kt. sz. Pgyır.

szakfeladatok
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9.) A körjegyzıségbıl való kiválásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény megfelelı rendelkezéseit kell alkalmazni.
Bakonybél, 1991. január 10.
Baky György sk.
Bakonybél Önkormányzat
polgármestere

Páder Rezsı sk.
Pénzesgyır Önkormányzat
polgármestere

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget készítette:
Bakonybél, 2003. január 16.
Kerper Erika
körjegyzı
1. számú melléklet67
ÜGYFÉLFOGADÁS BAKONYBÉL KÖZSÉGBEN

Kedd

:

800 órától – 1600 óráig

Csütörtök

:

800 órától – 1600 óráig

2. számú melléklet68
ÜGYFÉLFOGADÁS PÉNZESGYİR KÖZSÉGBEN

Kedd

:

800 órától – 1030 óráig

Csütörtök

:

800 órától – 1030 óráig

67
68

Módosította 162/2001.(XI.29.)Kt. Bbél, 98/2001.(XI.29.) Kt. Pgyır 2002.01.01. napjától
Módosította 162/2001.(XI.29.)Kt. Bbél, 98/2001.(XI.29.) Kt. Pgyır 2002.01.01. napjától
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5. számú melléklet

Bakonybél-Pénzesgyır Községek Körjegyzısége
ÜGYRENDJE
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.
Az önkormányzatok mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az egységes hivatalként létrehozott,
Bakonybél-Pénzesgyır Községek Körjegyzısége (továbbiakban: hivatal) látja el.
2.
Megnevezése és jogállása

Megnevezése:

Bakonybél-Pénzesgyır Községek Körjegyzısége

Székhelye:

8427 Bakonybél Jókai u. 2.

Jogállása:

Önálló jogi személy

Gazdálkodási jogköre:

Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. A
költségvetése elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
3.
A Körjegyzıség létszáma

A Körjegyzıség létszámát a fenntartó önkormányzat képviselıtestületei a körjegyzıség
létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg.
A hivatal egységes szervezet, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását gazdálkodási
csoport látja el.
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4.
A körjegyzıség fıbb feladatai
A körjegyzıség ellátja a jogszabályokban, hatásköri jegyzékben meghatározott feladatokat,
hatásköröket és hatósági jogköröket.
A hivatal segíti a képviselıtestületek és szervei, továbbá a polgármesterek munkáit.
A hivatal feladata a döntések szakmai elıkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és
ellenırzése, valamint a jegyzıi hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek intézése.
A hivatal tevékenysége a képviselıtestület eredményességének elısegítésére irányul, ellátja a
jogszabályokban meghatározott feladatokat, valamint elıkészítı, szervezı, végrehajtó,
ellenırzı, szolgáltató tevékenységet folytat.
A hivatal a képviselıtestület tevékenységével kapcsolatban:
a.) szakmailag elıkészíti az önkormányzati rendelettervezetet, a testületi elıterjesztést, a
határozati javaslatot, valamint vizsgálja a törvényességet,
b.) nyilvántartja a képviselıtestület (bizottságai) határozatait,
c.) nyilvántartja a képviselıtestület önkormányzati rendeleteit,
d.) szervezi a képviselıtestület döntéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenırzését,
e.) ellátja a képviselıtestület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyvitelei,
adminisztrációs feladatokat.
A hivatal a képviselı munkájának elısegítése érdekében:
a.) elısegiti a képviselı jogainak gyakorlását,
b) köteles a képviselıt a teljes munkaidıben fogadni és részére a szükséges felvilágosítást
megadni, illetve intézkedni,
c) közremőködik a képviselı tájékoztatásának megszervezésében.
A hivatal a polgármester munkájával kapcsolatban
a.) döntést készít elı, szervezi annak végrehajtását,
b.) segíti a képviselıtestületi munkával kapcsolatos tevékenységét,
A hivatal az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenırzési
feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítı tevékenységet folytat.
A hivatal a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás ellenırzési
feladatok körében ellátja:
a) az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását,
b) a beruházás, felújítás elıkészítését, lebonyolítását,
c) a belsı gazdálkodás szervezését, a létszám- és bérgazdálkodást, intézményi pénzellátást,
d) a költségvetési intézmények ellenırzését, az intézmény számviteli munkájának irányítását,
e) a számítástechnikai, informatikai rendszer kezelését,
f) a területi tervezést, vállalkozásszervezést,
g) az önkormányzatok ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb vagyonával
kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat.
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5.
A körjegyzı feladatai
A körjegyzı a hivatal vezetıje, aki szakmailag felelıs a hivatal mőködésért. Tevékenysége
során felelıs a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelı szakszerő pártatlan és színvonala
ügyintézés szabályainak ellátásáért.
A körjegyzı feladatai a jogszabályokban, a hatásköri jegyzékben meghatározottakon
túlmenıen különösen a következık:
a) a testület mőködésével kapcsolatban:
- összehangolja az elıkészítı munkát, gondoskodik a törvényességrıl, a jogszabályok,
önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról,
- figyelemmel kíséri az elıterjesztések, döntési tervezetek elızetes bizottsági
megtárgyalását,
- figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból, ha a
döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles azt jelezni.
- gondoskodik a jegyzıkönyvek pontos vezetésérıl, a döntések eljuttatásáról az
érintettek részére.
b) A hivatal mőködésével kapcsolatban:
- a hivatal munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít,
- a hatáskörében tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az ellenjegyzés és az
utalványozás rendjét, ellenırzi az intézmények gazdálkodását,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselıi tekintetében,
- irányítja a dolgozók továbbképzését,
- vezeti, összehangolja és ellenırzi a hivatali munkát,
- képviseli a körjegyzıséget, mint jogi személyt,
- irányítja a hivatal gazdálkodási tevékenységét,
- gondoskodik a törvényességi ellenırzést szolgáló, az önkormányzatot és szerveit
érintı dokumentumoknak a közigazgatási hivatal vezetıjéhez történı felterjesztésrıl,
- a körjegyzıs rendszeresen kapcsolatot tart a polgármesterekkel, önkormányzati
képviselıkkel,
- a körjegyzı beszámol a polgármestereknek a körjegyzıség tevékenységével
kapcsolatos jelentısebb feladatokról és problémákról,
- a polgármesterekkel együtt gondoskodik a testületi munka hatékony elıkészítésérıl, a
hozott döntések végrehajtásáról,
- részt vesz a képviselıtestület ülésén, ahol köteles a hivatalt érintı kérdésekben
tájékoztatást adni,
- szervezi és elıkészíti a lakossági fórumokat, közmeghallgatást,
- pályázatok elkészítése, koordinálása,
- a körjegyzı, illetve megbízottja ügyfélfogadást tart Pénzesgyır településen.
7.
A körjegyzıség és a körjegyzıség dolgozóinak kapcsolata
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A körjegyzı a körjegyzıség feladat- és hatáskörébe tartozó igazgatási munka egészének
felelıs vezetıje.
A körjegyzıség dolgozói munkaköri feladataikat kapcsolt munkakörben látják el.
A körjegyzı gondoskodik a körjegyzıség dolgozói között a helyettesítést. Számon kéri a
dolgozóktól a munkájuk elvégzését, utasításainak végrehajtását.
A körjegyzı a körjegyzıség dolgozóinak szükség szerint munkaértekezletet tart, tájékozódik a
feladatok állásáról és meghatározza a soron következı feladatokat.
A körjegyzıt távollétében az adóügyi elıadó helyettesíti és e minıségében rendelkezéseit a
körjegyzıség dolgozói kötelesek teljesíteni.
A kiadmányozási jogot a körjegyzı gyakorolja. A helyettesítés esetében az aláírásnál a
következı megjelölést kell alkalmazni: körjegyzı neve megbízásából.
A körjegyzıség munkarendje:
A hivatali munkaidı minden munkanapon 8.00 órakor kezdıdik, hétfıtıl-csütörtökig 16.30
óráig, pénteken pedig 14.00 óráig tart.
A hivatali dolgozók kiküldetését, továbbá a saját gépjármő használatot a körjegyzı vagy
helyettese engedélyezi.
II. fejezet
A költségvetési-gazdálkodási és számviteli feladatok ellátása
A hivatal látja el az önkormányzatok és intézményeik a tervezéssel, az elıirányzatfelhasználással, a hatáskörébe tartozó elıirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel,
fenntartással, mőködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a
munkaerı-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási az
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
A feladatok különösen:
a) a költségvetési koncepció kidolgozása,
b) a költségvetési rendelettervezet és módosításainak elkészítése
c) költségvetési rendelet kiemelt elıirányzatainak lebontása
d) az elemi költségvetés elkészítése
e) elıirányzatok nyilvántartása
f) az önkormányzat és intézményei munkaerı gazdálkodása,
g) a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályban elıírt beszámolók, elıterjesztések
elkészítése,
h) az önkormányzati vagyon nyilvántartása, ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás
vezetése, a vagyonnal való gazdálkodás szabályozása,
i) az önkormányzati adóhatóság jogkörébe tartozó adóztatással kapcsolatos hatósági
jogkörök ellátása, az adók megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével,
ellenırzésével kapcsolatos feladatok,
j) helyi adókról szóló rendelettervezetek elkészítése, a végrehajtásuk ellenırzése,
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k) az államháztartás pénzügyi információs rendszeréhez kapcsolódó jogszabályban elıírt
adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség teljesítése,
l) a gazdálkodással és számvitellel kapcsolatos szabályzatok elkészítése.

III. fejezet
Ügyiratkezelés
A hivatal ügyiratkezelésére, a bélyegzık nyilvántartására és használatára vonatkozó
szabályokat az iratkezelési szabályzat rögzíti.

IV. fejezet
Zárórendelkezések
Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Bakonybél, 1995. június 25.

Markóné Kerper Erika sk.
Körjegyzı
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5/A. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulás létrehozásáról

A megállapodás 2./ pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselıtestületek a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 43.§ és a helyi önkormányzatok társulásáról
és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. 9.§. - 15.§-aiban foglalt rendelkezései
szerint az Ötv. 9.§ /4/ bekezdésében meghatározott kötelezı feladataik megvalósítására
oktatási-nevelési intézményük közös fenntartásában állapodnak meg 1998. április 20 -i
hatállyal határozatlan idıtartamra.
1./ A társulás neve, székhelye
Neve: Bakonybél-Pénzesgyır Községek Közoktatási Intézményi Társulás
Székhelye: Bakonybél Jókai u. 2.
Mőködési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe
2./ A társulás tagjainak neve, székhelye, jogállása
2.1. A társulás tagjai:
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete
Székhelye: Bakonybél Jókai u. 2.
Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete
Székhelye: Pénzesgyır Fı u. 41.
2.2. A megállapodás idıtartama: határozatlan
2.3. A társulás jogállása: jogi személyiséggel nem rendelkezik, döntéshozó szerve a Társulási
Tanács.
3./ A társulás célja
Az intézményben a munkaerı kihasználtság jobbá váljon, az egy tanulóra – gyerekre
esı fajlagos költségek csökkenjenek. A szakmai - pedagógiai munka színvonala ne
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csökkenjen, az az önkormányzatok anyagi-pénzügyi lehetıségeinek függvényében
növekedjen.
4./ A társulás tevékenységi köre
A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. tv-ban - Kotv. - meghatározottak alapján az általános iskolai
oktatás és az óvodai nevelési-oktatási feladat megvalósítására terjed ki Bakonybél
településen mőködı Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda BakonybélPénzesgyır közös fenntartásával.
Az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda közös igazgatású intézmény, részben
önálló gazdálkodású költségvetési szerv. Az Intézmény költségvetése Bakonybél Önkormányzat /gesztor/ éves költségvetési rendeletében jelenik meg.
Az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda tevékenységi körébe tartozik:
- óvodai intézményi étkeztetés,
- iskolai intézményi étkeztetés,
- munkahelyi vendéglátás,
- intézményi vagyon mőködtetése,
- szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgálat,
- óvodai nevelés, iskolai elıkészítés,
- nappali rendszerő iskolai oktatás,
- napköziotthoni ellátás,
- Pénzesgyır településrıl - igény esetén - az intézményi ellátottak kíséretének ellátása.
5./ A társulás vagyona
5.1.

A Bakonybél Pápai u. 3-5. szám alatti,616 hrsz-ú, Óvoda u. 6. szám alatti,482. és
483/1 hrsz-ú ingatlan Bakonybél Önkormányzat és Pénzesgyır Önkormányzat közös
tulajdonában állnak.
Az ingatlanon lévı épületek, az ingóságok az intézmény használatában állnak.

5.2.

A társulás mőködésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgál a
mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami támogatás, s az egyéb kiegészítı közoktatási hozzájárulások.
A társult községi önkormányzatok az intézmény mőködéséhez szükséges további költségek fedezetét a normatív állami támogatás igénybevételéhez közölt tanulói, illetve
gyermeklétszám arányában, saját költségvetési rendeletükben biztosítják.
Pénzesgyır Önkormányzata az éves hozzájárulás összegét havonta átutalja Bakonybél
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára /január hónapban 2/13-ad rész,
további hónapokban l/13-ad rész./.
A beruházási, az építmények értékét növelı felújítási, rekonstrukciós munkák
költségei a társuló önkormányzatok a tulajdoni hányadok arányában járulnak hozzá.

5.3.

A társuló önkormányzatok képviselıtestületei a tanulók, gyermekek utazási költségei
maguk viselik.
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5.4.

Az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda költségvetése Bakonybél
Önkormányzat költségvetésében jelenik meg, külön bankszámlával nem rendelkezik, a
gazdálkodási feladatokat Bakonybél-Pénzesgyır Községek Körjegyzısége látja el.
Az intézmény részben önálló költségvetési szerv, az elıirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik személyi jellegő, munkaadót
terhelı járulékok, és a szakmai elıirányzatok tekintetében.
Az intézmény vezetıje a mindenkori hatályos költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
A társuló önkormányzatok képviselıtestülete a költségvetési, zárszámadási rendelet el
fogadása elıtt együttes képviselıtestületi ülésen fogadják az intézmény költségvetését,
valamint a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámolót, költségvetési koncepciót.

5.5.

A társulás mőködése során az 5.1. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett
vagyonnövekmény a társuló önkormányzatok közös tulajdona.
A társulás megszőnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el.

6./ A társulás szervezete
6.1. Társulási Tanács:
A társult képviselıtestületek 5 fıbıl álló tanácsot hoznak létre. A tagokat a képviselıtestületek a települési képviselı tagjaiból választják meg minısített többséggel:
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete
Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete
6.2.

2 fı
2 fı.

A társulás elnöke, elnökhelyettese:
A társulási tanács tagjai sorából elnököt választ. A tanács az elnök helyettesítésére l
fı elnökhelyettest választ.
A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli, s látja el az
ülés összehívásával vezetésével kapcsolatos teendıket.

7./ A társulási tanács mőködése
7.1.

A társulási tanács akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van.

7.2.

A javaslat elfogadásához legalább 3 tag igen szavazata szükséges.

7.3.

A társulás tanács saját maga dönt mőködési szabályzatáról, a következık figyelembevételével:
- A Tanács által készített jegyzıkönyvet az elnök és az ülésen kijelölt jegyzıkönyv hitelesítı írja alá.
- A jegyzıkönyvet az elnök 15 napon belül megküldi a Közigazgatási Hivatalnak.

7.4.

A társulás tanács mőködéséhez szükséges ügyviteli teendıket a Körjegyzıség látja el.
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7.5.

A társulási tanács tagjai félévente az intézményi költségvetés, koncepció elfogadás
elıtt együttes ülésen beszámolnak a társulás mőködésérıl

8./ A társulásra átruházott hatáskörök
A társult önkormányzatok képviselıtestületei - szervezeti és mőködési szabályzatukról
szóló ör. módosításával - az alábbi hatásköreik gyakorlását ruházzák át társulási
Tanácsra, melyekben való döntési jogkör a Társulási Tanácsot illeti meg:
- az óvodai nyitvatartás megállapítása,
- az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadása.
A Társulási Tanács feladatait a társult önkormányzatok képviselıtestületei az alábbiak szerint határozzák meg:
- az intézmény, intézményegység szakmai önállóságának tiszteletben tartása mellett
a helyi neveléssel, oktatással kapcsolatos érdekek érvényesítésének biztosítása
érdekében javaslatot terjeszt a képviselıtestületek elé;
- feladata a titkos szavazás lebonyolítása;
- évente egy alkalommal beszámolás a Tanács munkájáról.
9./

A társulás pénzügyi helyzetérıl a társulási tanács elnöke félévente – a féléves és éves
költségvetési beszámolással egy idıpontban – tájékoztatja a tanácsot.
A társulás tagjai kölcsönösen rögzítik, hogy kétévente pénzügyi ellenırzést folytatnak.
A polgármesterek évente egy alkalommal beszámolnak képviselıtestületeiknek –
együttes ülésen – a társulás tevékenységérıl, a pénzügyi helyzetérıl, a cél
megvalósulásról.

10./

A társuláshoz történı csatlakozás

10.1. A társult képviselıtestületek a csatlakozást kizárólag azon közigazgatási területeikkel
határos községi önkormányzatok képviselıtestületei részére teszik lehetıvé, amelyek
- elfogadják a társulás céljait,
- hatékonyan közremőködnek a közoktatási kötelezı feladatok költségkímélı
megvalósításában,
- vállalják az 5.2. pontban meghatározottak szerint a költségekhez való hozzájárulást,
- a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek ismerik el.
10.2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselıtestületének a 10.1. pontban foglaltakra
történı nyilatkozatát tartalmazó határozatát a társult képviselıtestületeknek kell
megküldeni.
10.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselıtestületek – együttes
ülésen – minısített többséggel döntenek.
10.4. A társult képviselıtestületek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 102. § /9/
bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás a tanév, nevelési év kezdeti idıpontjával
– évente szeptember 1-i hatállyal történhet azon tényre figyelemmel, hogy a csatlakozás az
intézmény átszervezését, az alapító okirat módosítását teszi szükségessé.
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11./

A társulás, tagsági jogviszony megszőnése

11.1. A jelen társulási megállapodás – társulás – megszőnik:
a./ a társulásban résztvevı képviselıtestületek közös megegyezéssel történı
megszüntetésével,
b./ amennyiben a megállapodást bármelyik fél felmondja,
c./ bíróság jogerıs döntése alapján.
11.2. A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával – december
31-i hatállyal – lehet, melyet tartalmazó minısített többséggel meghozott
képviselıtestületi határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, és a társult
képviselıtestülettel közölni.
11.3. Év közben történı felmondás joga kizárólag a társult képviselıtestület minısített
többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájárulást tartalmazó döntése esetén
gyakorolható, válik érvényessé, s a Kotv. 102. § /9/ bekezdésére figyelemmel
szeptember 1-i hatállyal gyakorolható.
11.4. A társult képviselıtestületek a társulási megállapodás – társulás – megszüntetésekor a
megszőnés idıpontját követı 30 napon belül az elszámolás tekintetében
megállapodnak.
12./

A társult képviselıtestületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból,
továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalási úton,
egyeztetéssel kívánják rendezni, s az illetékes bíróságon keresetindítási lehetıséggel
kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.

A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselıtestületek
nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezıt
helybenhagyólag, sajátkezőleg aláírták.

Bakonybél, 1998. április 15.
Kuti Ferenc sk.
Bakonybél Önkormányzat
polgármestere

Páder Rezsı sk.
Pénzesgyır Önkormányzat
polgármestere

Záradék:
A megállapodást Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete 46/1998.(IV.14.) Kt. számú
Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete 42/1998.(IV.14.) Kt. számú határozatával
elfogadta.
Bakonybél, 1998. április 14.

Kuti Ferenc sk.

Páder Rezsı sk.
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Bakonybél Önkormányzat
polgármestere

Pénzesgyır Önkormányzat
polgármestere

5/B. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészrıl Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete /székhelye: 8427
Bakonybél Jókai u. 2., képviselıje: Kuti Ferenc polgármester/ és
másrészrıl Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete /székhelye: 8426 Pénzesgyır Fı u.
41., képviselıje: Páder Rezsı polgármester/ között
az alulírott helyen és idıpontban az alábbi feltételekkel:
1./

A megállapodás 3.pontjában megnevezett képviselıtestületek a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ /1/ bekezdésben fogalt
felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl
szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§-a alapján Bakonybél székhellyel háziorvosi szolgálat
közös fenntartásában állapodnak meg h a t á r o z a t l a n i d ı t a r t a m r a , 1998.
április 20-i hatállyal.

2./

A társulás neve, székhelye

2.1.
2.2.
2.3

A társulás neve
: Háziorvosi Szolgálatot Fenntartó Társulás
A társulás székhelye : 8427 Bakonybél Jókai u. 2.
Mőködési területe, ellátási körzete: Bakonybél Önkormányzat és Pénzesgyır Önkormányzat teljes közigazgatási területe.

3./

A társulás tevékenységi köre, a költségek viselése:

3.1.

A társulás tevékenységi köre a területi ellátási kötelezettséggel mőködı háziorvosi
szolgálat közös fenntartására terjed ki.
A háziorvosi teendıket egészségügyi vállalkozás keretében végzi a háziorvos, a
szolgáltató megnevezése: Kozma és Társa BT. Bakonybél Pápai u. 7.
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete vállalja, hogy a társult településen az
eddigiekben kialakult ellátási szinten, a háziorvosi területi ellátási feladatokat
biztosítja, a hatályos jogszabályok és szakmai elıirások betartásával.

3.2.

3.3.

Bakonybél Önkormányzata, mint mőködtetı a házirovos feladatok ellátására a MEP-el
finanszirozási kapcsolatban nem áll, a finanszirozást a Szolgáltató kapja. Bakonybél
Önkormányzata az egészségbiztosítási finanszorirozási összeg erejéig biztosítja a
háziorvosi ügyeleti ellátást, munkaszüneti napokon az ügyeleti feladatok ellátását Zirc
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Városi Erzsébet Kórház- Rendelıintézettel kötött, a munkaszüneti napokon az ügyelet
ellátására a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás rendelkezik.
3.4. Bakonybél Önkormányzata a közös fenntartású Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda Bakonybél-Pénzesgyır intézményben a gyermekek orvosi ellátására - az
iskolaegészségügyi feladatra az egészségbiztosítási finanszírozásából - a
Szolgáltatóval külön szerzıdést köt.
3.5. A társulásban résztevevı önkormányzatok vagyonmegosztási megállapodása alapján
Bakonybél Pápai u. 7. szám alatti rendelı Bakonybél Önkormányzat
kizárólagos,
a Pénzesgyır Fı u. 41. szám alatti rendelı Pénzesgyır Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában áll. Az épületek értéknövelését eredményezı felújítások, és
beruházások költségei a tulajdonos önkormányzatokat terheli.
3.6. A szolgálat mőködéséhez szükséges szakmai eszközöket, gépeket, berendezéseket leltár szerint - a Szolgáltató használja az ellátási körzetben.
A szolgálat gép-mőszer állományának felújításáról, gép-mőszer beszerzés beruházásról a képviselıtestületek együttesen döntenek, a felújítási, illetve beruházási
költségekhez lakosságszám arányában járulnak hozzá.
3.7. A megállapodás
3. 6. pontjában rögzített költség hozzájárulás összegérıl a
képviselıtestületek az éves költségvetési rendeletük elfogadását megelızıen, együttes
ülésen döntenek.
3.8. A társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl a polgármesterek évente egy
alkalommal beszámolnak képviselıtestületeiknek.
3.9. A társulás tagjai a szolgálat költségeinek felhasználását kétévente egy alkalommal
ellenırzik.
4./

A társulás jogállása

4.1.
4.2.

A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
A háziorvosi szolgálat mőködtetıje Bakonybél Önkormányzata. A mőködtetı jogosult
a mőködtetıt megilletı jogok és kötelezettségekre vonatkozó szerzıdés megkötétére.
A háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás keretében való ellátása
megszőnésekor a háziorvost Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete nevezi ki,
felette az egyéb
munkáltatói jogkört Bakonybél Önkormányzat polgármestere
gyakorolja. A szakalkalmazottak és kisegítı személyzet felett a munkáltatói jogkört
Bakonybél Önkormányzat polgármestere gyakorolja.
A társult önkormányzat képviselıtestületének elızetes véleményét, az egészségügyi
vállalkozás megszünésekor, a háziorvos kinevezése, felmentése, a háziorvosi rendelési
idı módosítása elıtt ki kell kérni.
A társuláshoz való csatlakozás

4.3.

5./

A képviselıtestületek a társuláshoz való csatlakozást nem biztosítják.
6./
6.1.

6.2.

A társulás megszőnése
A társulás megszőnik:
a./ ha a képviselıtestületek minısített többségő határozatukkal közös megegyezéssel
megszüntetik,
b./ amennyiben a megállapodást bármelyik fél felmondja,
c./ bíróság jogerıs döntése alapján.
Jelen társulási megállapodást felek a naptári év utolsó napjával - december 31-i
hatállyal - mondhatják fel, melyrıl szóló minısített többséggel meghozott

51

6.3.

7./

képviselıtestületi határozatot 3 hónappal korábban - szeptember 30-ig - kell
meghozni, s a társult képviselıtestülettel közölni.
A társulás megszőnése esetén:
- Az egészségbiztosítási finanszírozáson felüli, a társult önkormányzatok költségvetési
hozzájárulásából származó vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon megszünteté sére
vonatkozó szabályai szerint osztják meg.
- A rendelı helyiségét, annak birtokbaadáaskor meglévı eszköz- és felszerelés
állományával a tulajdonos önkormányzat birtokába vissza kell adni.
- Az elszámolás tekintetében a megszőnés idıpontját követı 30 napon belül kell
megállapodni.
A társult önkormányzatok jelen megállapodásból eredı vitás kérdéseiket tárgyalásos
úton egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvitában az illetékes bíróság dönt.

Bakonybél, 1998. április 14.

............................................
Bakonybél Önkormányzat
polgármestere

.........................................
Pénzesgyır Önkormányzat
polgármester

Záradék:
A megállapodást Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete 44 /1998./IV.14./Kt. számú
Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete 40. /1998./IV.14./ Kt. számú határozatával
jóváhagyta.
Bakonybél, 1998. április 14.

...............................................
Bakonybél Önkormányzat
polgármestere

..........................................
Pénzesgyır Önkormányzat
polgármester
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5/C. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészrıl Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete /székhelye: 8427
Bakonybél Jókai u. 2., képviselıje: Kuti Ferenc polgármester/ és
másrészrıl Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete /székhelye: 8426 Pénzesgyır Fı u.
41., képviselıje: Páder Rezsı polgármester/ között
az alulírott helyen és idıpontban az alábbi feltételekkel:
1./

A megállapodás 3.pontjában megnevezett képviselıtestületek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ /1/ bekezdésben fogalt felhatalmazás, valamint a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§-a
alapján Bakonybél székhellyel mőködı védınıi körzet közös fenntartásában állapodnak meg h a t á r o z a t l a n i d ı t a r t a m r a , 1998. április 20-i hatállyal.
2./

A társulás neve, székhelye

2.1.
2.2.
2.3

A társulás neve
: Védınıi Szolgálatot Fenntartó Társulás
A társulás székhelye : 8427 Bakonybél Jókai u. 2.
Mőködési területe, ellátási körzete: Bakonybél Önkormányzat és Pénzesgyır Önkormányzat teljes közigazgatási területe.

3./

A társulás tevékenységi köre, a költségek viselése:

3.1. A társulás tevékenységi köre a területi ellátási kötelezettséggel mőködı védınıi
szolgálat közös fenntartására terjed ki.
3.2. Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete vállalja, hogy a társult településen az
eddigiekben kialakult ellátási szinten, az egészségbiztosítási finanszirozás erejéig, a
mindenkori hatályos jogszabályok és szakmai elıirások, különösen a körzeti védınıi
szolgálatról szóló 5/1995./II.8./NM. sz. rendeletben foglalt rendelkezések betartásával
a védınıi ellátást biztosítja.
3.3. A védınıi feladatok ellátásért az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási
összegébıl a védını és takarító személyi jellegő kiadásait, a munkaadót terhelı
járulékokat, a szolgálat folyamatos mőködését biztosító dologi jellegő kiadásokat kell
biztosítani. Amennyiben a finanszirozott összeg nem elegendı a mőködtetésre, úgy a
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

különbözetet az önkormányzatok lakosságszám arányosan viselik. A költségvetési év
alapfinanszirozási énzmaradványa a következı költségvetési évben kizárólag a
védınıi szolgálat mőködtetésére fordítható.
Bakonybél Önkormányzata az 5/1995./II.8./NM. sz. rendelet 7.§-ában foglaltak alapján
a közös fenntartású Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda BakonybélPénzesgyır intézményben a gyermekek védınıi gondozására - az iskolaegészségügyi
feladat
egészségbiztosítási finanszírozásából - a védınıvel külön szerzıdést
köt.
A társulásban résztvevı önkormányzatok vagyonmegosztási megállapodása alapján
Bakonybél Pápai u. 7. szám alatti tanácsadó Bakonybél Önkormányzat kizárólagos, a
Pénzesgyır Fı u. 41. szám alatti tanácsadó Pénzesgyır Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában áll. Az épületek értéknövelését eredményezı felújítások, és beruházások
költségei a tulajdonos önkormányzatokat terheli.
A védınıi szolgálat mőködéséhez szükséges szakmai eszközöket, gépeket,
berendezéseket - leltár szerint - a védını használja az ellátási körzetben.
A védınıi szolgálat gép-mőszer állományának felújításáról, gép-mőszer beszerzés be
ruházásról a képviselıtestületek együttesen döntenek, a felújítási, illetve beruházási
költségekhez lakosságszám arányában járulnak hozzá.
A megállapodás 3.3. és 3.6. pontjában rögzített költség hozzájárulás összegérıl a
képviselıtestületek az éves költségvetési rendeletük elfogadását megelızıen, együttes
ülésen döntenek.
A társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl a polgármesterek évente egy
alkalommal beszámolnak képviselıtestületeiknek.
A társulás tagjai a védınıi szolgálat költségeinek felhasználását kétévente egy
alkalommal ellenırzik.

4./

A társulás jogállása

4.1.
4.2.

A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
A védınıi szolgálat mőködtetıje Bakonybél Önkormányzata. A mőködtetı jogosult
a szolgálat egészségbiztosítási finanszírozására vonatkozó szerzıdés megkötésére.
A védınıt Bakonybél Önkormányzata nevezi ki, felette az egyéb munkáltatói jogkört
Bakonybél település polgármestere gyakorolja. A takarítóval kapcsolatos munkáltatói
jogkört Bakonybél település polgármestere gyakorolja.
A társult önkormányzat képviselıtestületének elızetes véleményét a védını
kinevezését, illetve felmentését megelızıen meg kell kérni.

4.3.

5./

A társuláshoz való csatlakozás
A képviselıtestületek a társuláshoz való csatlakozást nem biztosítják.

6./

A társulás megszőnése

6.1.

A társulás megszőnik:
a./ ha a képviselıtestületek minısített többségő határozatukkal közös megegyezéssel
megszüntetik,
b./ amennyiben a megállapodást bármelyik fél felmondja,
c./ bíróság jogerıs döntése alapján.
Jelen társulási megállapodást felek a naptári év utolsó napjával - december 31-i

6.2.
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6.3.

7./

hatállyal - mondhatják fel, melyrıl szóló minısített többséggel meghozott
képviselıtestületi határozatot 3 hónappal korábban - szeptember 30-ig - kell
meghozni, s a társult képviselıtestülettel közölni.
A társulás megszőnése esetén:
- Az egészségbiztosítási finanszírozáson felüli, a társult önkormányzatok költségvetési
hozzájárulásából származó vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon
megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint osztják meg.
- A rendelı helyiségét, annak birtokba adáskor meglévı eszköz- és felszerelés
állományával a tulajdonos önkormányzat birtokába vissza kell adni.
- Az elszámolás tekintetében a megszőnés idıpontját követı 30 napon belül kell
megállapodni.
A társult önkormányzatok jelen megállapodásból eredı vitás kérdéseiket tárgyalásos
úton egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvitában
az illetékes bíróság dönt.

Bakonybél, 1998. április 14.

............................................
Bakonybél Önkormányzat
polgármestere

.........................................
Pénzesgyır Önkormányzat
polgármester

Záradék:
A megállapodást Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete /1998./IV.14./Kt. számú
Pénzesgyır Önkormányzat Képviselıtestülete /1998./IV.14./ Kt. számú határozatával
jóváhagyta.
Bakonybél, 1998. április 14.

Kuti Ferenc sk.
Bakonybél Önkormányzat
polgármestere

Páder Rezsı sk.
Pénzesgyır Önkormányzat
polgármester
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5/E. számú melléklet69

MEGÁLLAPODÁS

Szociális Szolgáltató Központ Intézményi Társulás
Mely létrejött Bakonybél Önkormányzat Képviselı-testülete, Bakonynána Önkormányzat
Képviselı-testülete,
Bakonyoszlop
Községi
Önkormányzat
Képviselı-testülete,
Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Borzavár Községi
Önkormányzat Képviselı-testülete, Csesznek Önkormányzat Képviselı-testülete, Csetény
Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Dudar Községi Önkormányzat Képviselıtestülete, Hárskút Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Jásd Önkormányzat Képviselıtestülete, Lókút Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Nagyesztergár Községi
Önkormányzat Képviselı-testülete, Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselı-testülete,
Porva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Pénzesgyır Községi Önkormányzat
Képviselı-testülete és Szápár Községi Önkormányzat Képviselı-testülete
között az alulírott napon és helyen, a következı feltételek szerint:

1. Önkormányzati Képviselıtestületek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény
41. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §.-a szerint
feladat-ellátási kötelezettséggel Olaszfalu Község székhelyén mőködı Szociális
Szolgáltató Központ Intézményi Társulás (megállapodó önkormányzatok közös
alapításával) közös fenntartásában állapodnak meg határozatlan idıtartamra, 2000. július
1-i hatállyal.

2. A társulás neve, székhelye, mőködési területe, tagjai:
2.1. A társulás neve:
Szociális Szolgáltató Központ Intézményi Társulás
A társulás székhelye:
8420 Zirc, Rákóczi tér 15/B.
2.2. Mőködési területe:
A társult önkormányzatok teljes közigazgatási területe
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2.3. „A”70 A társulás alapító tagjainak neve, székhelye:
- Bakonybél Községi Önkormányzat
8427 Bakonybél, Jókai u. 2.
- Borzavár Községi Önkormányzat
8428 Borzavár, Fı u. 43.
- Dudar Községi Önkormányzat
8416 Dudar, Rákóczi u. 19.
- Lókút Községi Önkormányzat
8425 Lókút, Bem J. u. 25.
- Nagyesztergár Községi Önkormányzat
8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.
- Olaszfalu Községi Önkormányzat
8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17.
- Pénzesgyır Községi Önkormányzat
8426 Pénzesgyır, Fı u. 41.
- Porva Községi Önkormányzat
8429 Porva, Kırishegy u. 10.
2.4. „A” társuláshoz 2003. február 28-i hatállyal csatlakozók neve, székhelye:
- Bakonyoszlop Községi Önkormányzat
8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 26.
- Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat
8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.
- Csesznek Községi Önkormányzat
8419 Csesznek, Vár u. 42.
2.5. „A” társuláshoz 2004. április 15-i hatállyal csatlakozó neve, székhelye:
- Hárskút Községi Önkormányzat
8442 Hárskút, Fı u. 10.
2.6. „A” társuláshoz 2004. június 24-i hatállyal csatlakozó neve, székhelye:
- Bakonynána Községi Önkormányzat
8422 Bakonynána, Alkotmány u. 31.
2.7. „B”71 társulás tagjainak neve, székhelye:
- Bakonyoszlop Községi Önkormányzat
8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 26.
- Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat
8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.
- Csesznek Községi Önkormányzat
8419 Csesznek, Vár u. 42.
- Dudar Községi Önkormányzat
70
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8416 Dudar, Rákóczi u. 19.
- Hárskút Községi Önkormányzat
8442 Hárskút, Fı u. 10.
- Lókút Községi Önkormányzat
8425 Lókút, Bem J. u. 25.
- Nagyesztergár Községi Önkormányzat
8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 58.
- Olaszfalu Községi Önkormányzat
8414 Olaszfalu, Váci M. u. 17.
2.8. „B” társuláshoz 2004. június 24-i hatállyal csatlakozó neve, székhelye:
- Bakonynána Községi Önkormányzat
8422 Bakonynána, Alkotmány u. 31.
- Csetény Községi Önkormányzat
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
- Jásd Községi Önkormányzat
8424 Jásd, Dózsa Gy. u. 1.
- Szápár Községi Önkormányzat
8423 Szápár, Rákóczi u. 1/a.

3. A társulás jogállása:
3.1. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
3.2. A Szociális Szolgáltató Központ Intézményi Társulás (továbbiakban: intézmény)
mőködtetıje Olaszfalu Községi Önkormányzat (gesztor önkormányzat)
3.3. Az intézmény vezetıjével kapcsolatos munkáltatói jogkört Olaszfalu Községi
Önkormányzat Polgármestere gyakorolja az alábbiak szerint:
- Az intézmény vezetıjének kinevezése, felmentése és a fegyelmi jogkör
gyakorlása a képviselı-testület hatáskörébe tartozik.
- A vezetı felett az „egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása a polgármester
hatáskörébe tartozik”.
3.4. Az intézmény szakalkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az intézmény vezetıje
gyakorolja.

4. A társulás tevékenységi köre:
4.1. „A” A társulás tevékenységi köre az intézmény alapító okiratában meghatározott
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
64.§ és 65.§.-ban meghatározott családsegítı szolgáltatási feladatok,
- a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 39.§. és 40.§.-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok,
„B” A társulás tevékenységi köre az intézmény alapító okiratában meghatározott
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
65/C. §.-ban meghatározott a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történı
ellátása támogató szolgálat megszervezésével.
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4.2. Az intézmény által ellátandó feladatokat részletesen jelen megállapodás „A” esetben
1. számú melléklete, „B” esetben 2. számú melléklete tartalmazza.
4.3. „A” A családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatási feladatot teljesítı családgondozó
hetente egy-egy alkalommal köteles a településeken fogadóórát tartani a
jegyzıkkel és az intézményvezetıvel egyeztetett idıpontban.
A helyszíni feladatteljesítéshez alkalmas helyiséget az önkormányzatok saját
költségükön biztosítják.
„B” A támogató szolgálat az intézmény székhelyén folyamatos ügyeletet tart, személyi
segítıje a gondozott fogyatékos személy igénye alapján leginkább a fogyatékos
személy otthonában végzi munkáját.

5. A társulás költségeinek viselése, a társulás vagyona:
5.1. „A” Az intézmény mőködéséhez, a felújítási és fejlesztési célok megvalósításához a
társult önkormányzatok településük lakosságszáma (normatív állami támogatás
igényfelmérés alapján) aranyában járulnak hozzá.
A „gesztor” önkormányzat polgármestere az intézmény éves költségvetési
javaslatát a költségvetési év január 31.-ig elkészíti és elküldi a társult
önkormányzatoknak.
A társult önkormányzatok az intézmény éves költésvetése szerinti költség
hozzájárulás éves összegét 1/13-ad részletekben, a következı esedékességgel
utalják át a „gesztor” önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára:
-december 20-ig
2/13-ad rész
- minden hó 25-ig
1/13-ad rész
„B” A támogató szolgálat mőködéséhez az egy összegő állami normatíva kerül
felhasználásra.
„A” és „B” Az intézmény alkalmazottainak létszáma: 10 fı.
5.2. Az intézmény költségvetésének meghatározásához és a költségvetés teljesítésérıl
szóló beszámoló (féléves, zárszámadás), valamint a költségvetési koncepció
elfogadásához a társult önkormányzatok egyetértése szükséges.
5.3. Az intézmény mőködésével kapcsolatos igazgatási, adminisztratív és gazdálkodási
feladatokat a „gesztor” önkormányzat hivatala látja el. Az intézmény költségvetése
Olaszfalu Községi Önkormányzat éves költségvetési rendeletének részét képezi. Az
intézmény vezetıje a mindenkor hatályos, a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
5.4. Az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából az intézmény
részjogkörrel rendelkezik, a következı elıirányzatok felett: személyi jellegő kiadások,
a munkaadót terhelı járulékok, valamint a dologi kiadások szakmai feladatellátását
szolgáló részelıirányzatok felett.
5.5. „A” Az intézményi vagyon a társuláshoz való költség hozzájárulás általános
feltételeinek megfelelıen kerül biztosításra, mely közös vagyon a „gesztor”
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önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szerepel. A vagyon mőködtetése a
„gesztor” önkormányzat kötelezettsége. A társulás megszőnésekor a vagyon
felosztása a költség hozzájárulás (közös tulajdonból a társult önkormányzatok
tulajdoni hányada) arányában történik.
„B” Az intézményi vagyon a társuláshoz való költség hozzájárulás általános
feltételeinek megfelelıen kerül biztosításra, mely közös vagyon a „gesztor”
önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szerepel. A vagyon mőködtetése a
„gesztor” önkormányzat kötelezettsége. A társulás megszőnésekor a vagyon
felosztása a költség hozzájárulás (közös tulajdonból a társult önkormányzatok
tulajdoni hányada) arányában történik. A vagyon szaporulat a társult
önkormányzatok közös vagyonát képezi, a közös vagyont a társult
önkormányzatok vagyonaként kell nyilvántartani. A szerzett közös vagyonra a
PTK közös tulajdonra vonatkozó szabályai érvényesek.

6. A társuláshoz történı csatlakozás:
6.1. A társult képviselı-testületek a csatlakozást kizárólag Zirc város vonzáskörzetébe
tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületének teszi lehetıvé.
6.2. A csatlakozás általános feltételeként társult képviselı-testületek megállapítják, hogy a
csatlakozni kívánó képviselı-testületeknek nyilatkozniuk kell arról, miszerint:
- a társulás céljait, tevékenységi körét elfogadják,
- vállalják a költségek viselésének 5.1. pontban meghatározott módját,
- hatékonyan közremőködnek a kötelezı feladatellátás költségkímélı
megvalósításában,
- jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek ismerik el.
6.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulásról a társult önkormányzatok képviselıtestületeinek minısített többséggel döntenek.

7. A társulás megszőnése:
7.1. A társulás megszőnik:
- ha a képviselı-testületek minısített többségő
megegyezéssel megszüntetik,
- amennyiben a megállapodást bármelyik fél felmondja,
- a bíróság jogerıs döntése alapján.

határozatukkal

közös

7.2. A megállapodást a társulásban érintett bármely önkormányzat képviselı-testülete –
minısített többségő szavazataránnyal – egyoldalúan felmondhatja a 7.4. pontban
meghatározott idıpontok figyelembevételével.
7.3. A 7.2. ponttól eltérı idıben történı felmondás érvényességéhez, valamennyi társult
képviselı-testület minısített többséggel hozott határozata szükséges.
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7.4. A társulás megszőnése esetén, az elszámolás tekintetétben, a megszőnés idıpontját
követı legkésıbb 30 napon belül meg kell állapodni.

8. Az ellenırzés rendje:
8.1. A társulási megállapodásban foglaltak és az intézmény ellenırzésére bármely
szerzıdı fél, az önkormányzatok polgármesterei, illetve megbízásuk alapján bármely
képviselı jogosult. Az ellenırzési szándékot a „gesztor” önkormányzat (Olaszfalu)
polgármesterének az ellenırzés tervezett idıpontja elıtt 15 nappal jelezni kell.
8.2. Az ellenırzés területei:
- a társulási megállapodásban foglaltak betartása,
- az intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabályi elıírások alkalmazása,
- szakmai feladatok ellátása, szakértı bevonásával.
8.3. Az ellenırzésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni, melyet, az ellenırzést végzı és az
intézményvezetı, valamint a „gesztor” önkormányzat polgármestere ír alá.

9. Egyetértési jog, véleménynyilvánítás, tájékoztatás:
9.1. A társult önkormányzatok képviselı-testületének egyetértése szükséges az 5.2. pont
szerinti döntés meghozatalához.
9.2. Olaszfalu Község polgármestere kikéri a társult önkormányzatok polgármestereinek
véleményét az alábbi esetekben és arról Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselıtestületét a kellı idıben tájékoztatja:
- a közös intézmény vezetıjének kinevezése, felmentése, fegyelmi eljárás,
- intézmény szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása,
- szakmai program jóváhagyása,
- intézmény gazdálkodási jogkörének meghatározása, átszervezése,
- intézmény tevékenységének értékelése.
9.3. Olaszfalu község polgármestere tájékoztatja a társult önkormányzatok polgármestereit
az ellenırzésekrıl.

10. A társult önkormányzatok jelen megállapodásból eredı vitás kérdéseiket tárgyalásos úton
egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvitában a Zirc
Városi Bíróság dönt.

11. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., Gyvt., Szt. és a Ptk.
Vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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A társulási megállapodást az önkormányzatok képviselı-testületei képviseletében eljáró
polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal megegyezıt saját kezőleg aláírták.

Zirc, 2004. június 24.

Máhl Ferenc

Csaba Mihály

Surányi Mihály

Simon Mihály

Olaszfalu
polgármestere

Nagyesztergár
polgármestere

Lókút
polgármestere

Dudar
polgármestere

Baky György

Busz János Sándor

Bakonybél
polgármestere

Pénzesgyır
polgármestere

Szalai Ferenc
Csesznek
polgármestere

Kiss Árpád
Hárskút
polgármestere

Albert Mihály
Csetény
polgármestere

Répás Imre
Porva
polgármestere

Dombi László
Borzavár
polgármestere

Csillag Zoltán
Bakonyszentkirály
polgármestere

Wolf Ferenc
Bakonyoszlop
polgármestere

Kropf Miklós
Bakonynána
polgármestere

Nagy Csaba
Jásd
polgármestere

Fábik Ferenc
Szápár
polgármestere
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