Jászjákóhalma Község Onkormányzata Képviselö-testülete
1/1995.(1.30)sz. rendelete
a Képviselö-iestület és Szervei Szervezeti és Miiködési Szabályzatáról
JászjákOhalma Kozsëg Onkormányzatának Képvisel&testülete az Alkotm
ány
44/A.(1)bekezdés e.)pontja és a helyi onkormányzatokról szóló töhbsz
örösen
módositott 1990. ëvi LXV. tOrvény 18. § /1! bekezdése alapján a ,,képviselö-te
stület és
szervei rnüködésének rëszletes szabályait a Szervezeti és MOkOdési Szabál
yzatban”
határozza meg. (A továbbiakban: SzMSz)

/1 / Jászj ákóhalma Kozség Képviselô-testületének hivatalos megnevezése:
JASZJAKOHALMA KOZSEG ONKORMANYZATANAK KEPVISELO-TEST
ULETE
A hivatal meanevezése:
JASZJAKOHALMAI POLGARMESTERI HIVATAL
Székhelye: 5121 Jászjãkóhalma, Fö üt 27.

aJ A polgármester és a jegyzO, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal bélyegzäjén
a
Magyar Koztársaság cimerét kell használni. Küiön rendeletben szabályozott esetekb
en
a helyi cimerre! ellátott belyegzö is használható.

b/ JászjákOhalma Község Onkonnanyzatanak testüiete 6 tagñ, amely kiegés
zul a
polgármesterreh
A képviselô-testulet és a bizottságok névsorára az 1. sz. mellékict tartalm
az adatokat,
mig a 2, sz, mellékiet az ugyrendet tartalmazza,

A KI.PViSELOTESTULET

*1! Az önkormányzati jogok alanya a község választópolgã
rainak közössége. A
választópolgárok a kozségi önkormánvzást közvetlenUl helvi népszavazáss
ai. illetöleg
közvetetten a választott
let áltai gyakorolják.
2/ A këpvise1Otest(i1et eliâtia a jogszabályokhan meghatározott
valanlint az önként vállah
A helyi önkormnvzat
a \•álasztott helyi këpviseldtestuiet áital, vagy a helyi
nepszavaza /Iortesee1
onkent ailalbatia rninden ohan heh kozuga onailo
reg daa a
neIet 1
1
cgsith ern jta
rebe z k’ a a

közügyekben az önkonminyzat mindent megtehet. ami jogszabâlyt nern sért. Az önként
viI1a1t helyi kozugvek mego1dfisa nern veszélyeztetheti a törvény által kOtelezöen elôirt
onkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását,
/3/ Az önként vállalt feladat- és hatãskörök megjelolését, szabályait kOlön önkorrnányzati
rendeletben âllapitj a meg. melynek el fogadásához minôsItett tobbség szukséges.

AKEPVISELO-TESTULET ULESEI
3.
/1/ a! A képviseld-testület alakuló, soros és soron kivüli ülést tart.
b/ A képviselô-testulet üléseit a polgármester. akadáiyoztatása esetén az alpolgármester
hIja össze.
/2/Az alakuló ülést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 CLXXXIX. torvénv

(továbhiakban: MOtv.) elôIrásai szerint tartja meg.

/3/ A képvisel&testulet munkaterve szerint, de évenként legalább 6 ülést tart.
/41

Soron kivüli ülés

a! A polgánnester a képviseld-testulet Lllését a munkatervtôl eltérd idöpontban és
témában is összehIvhatja, ha az indokolt,
b.)A képviselô-testulet soron kIvüli ülését össze kell hIvni:
a képviselök egynegyedének, valarnint a képviseld-testület bárrnelyik bizottságãnak,
illetve a kormányhivatal vezetOjének inditványára.
C!

A b/ pontban rneghatározottak alapján soron kivüli ülés összehIvására vonatkozó
indItvânyt a javasolt napirend rnegjelolésével a polgárrnesternel kell Irásban
elöterjeszteni:
-

-

(1/

az eidterjesztés aiapián a poigármester a képviseiô-testUlet összehivásáról 3 napon
heiüi gondoskodik,
soron kivüli inditvány napirendjének megtárgyalása a soros képviselO-testületi dies
iddpontjára is kitdzhetd, elsdsCgi tdrgyaldssai,

Soron kivuii diésen esak az a na irend tkravaihaeô. arnire az inditvány vonatKozote:
-

a napirendi pont beterjesztdsCrOi a levezetd elnök gondoskodik, Az inditvdnyozO a
soron kIvflhi ülCs összehivdsdt Cs az indItvány napirendre tOzCsCt kdte!es elôadni Cs
indokolni.

3

ánakrende

/1/ A poIgárnester hIja össze a képviselô-testület üléseit a 3 /1/ bek, b/ pontjának
megfelelôen.
/2/ A meghivó tartalmazza:
az ülés helyét és kezdésének idopontját.
a napirendi javaslatot az elôadók megnevezésével.
-

/3/ A soros ülésre szóló meghivot az irásos elôterjesztésekkel együtt az Ulés elôtt legalább 5.
napon. a soron kIvüli Ulésre szolót legalább 24 órával elöbb ki keli kuldeni.
/4/ A képviselö-testulet ülésének idöpontjáról, tárgyárol a község lakosságát értesiteni kell az
alábbi módokon:
a! a polgármesteri hivatal hirdetö tib{áján.
b/ a Kozosségi Ház könyvtárában,
c/ hangoshemondón az ülés eiôtti szerdán és az Liis napján.
5/ A këpviselO-testuiet a kozségháza tanácskozó nagytermében tartj a üléseit, Celszerüsegi
szempontbOl kihelyezett képviselô-testuleti ülés is tartható.

‘6/ A képviselö-testulet i1éseire meg kell hivni:
a Jászjákóhalma kozség onkorrnányzati képviselôit.
7
b/ ajegyzöt.
c/ a Polgárrnesteri Hivatal csoportvezetöit,
a napirendi pontok elöadóit,
e./helyi kisebbségi önkormányzat elnökét
tl akiket a polgárrnester vagy a képvi seläk j avasolnak.
(b-c. pontig szerepläk tanácskozási joggal vesznek részt a testületi ülésen.)
;/

A 6/ bek, c’ d! pontjaban meg,jeiditek irásos elôterjesztést csak ahhoz a napirendhez
kapnak, arnelyben érintettek, vagy rnelyhez meghIvásuk kapcsolódik. Tanácskozási joguk
is csak e kérdések tekintetében van.

/1! A képviselO-testület ülése nyilvános.

Zárt ülés
0

4

/ I/A képviselO-testület zárt ülést tart önkorrnányzati hatósági. osszeférhetetlenségi,
meliatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi biintetés kiszabãsa,
valarnint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos elj árás esetén;
/2/zárt i1ést tart az érintett kérésére választás. kinevezés. felmentés. vezetöi
megbIzás adása, annak visszavonása, fegyelrni eljárás rneginditâsa és
állásfoglalást igtnyld személyi ügy tárgyalásakor:
/3/zárt ülést rendeihet ci a vagyonãval való rendelkezés esetén, továbbá az áltaia
kurt pályázat feitételeinek rneghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyaiás az onkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené,

2. FEJEZET
A KEPVISELOTESTULETi UIES LEVEZETO ELNOKE ESJOGKORE

/

1 / ‘a/A képviseIötestuiet ülését a polgarmester vezeti. akadályoztatása esetén az
alpolgánnester. annak hiányában a korelnök.
/b/A polgarmesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidej ( betoltetlensége il!etdleg tartós
akadályoztatásuk esetén a korelnök hivja össze és vezeti a képviselö-testuieti ülést.

/2! Az ulés megnyitását követden számszerflen megállapItja a testulet határozatkepességet.
javaslatot tesz ajegyzôkonyvet hiteiesitôk (két képviseid) személyére.
/3! A polgârmester javaslatot tesz az Ulés napirendjeire. ameiybdl a képviselô-testüiet vita
nélkül határoz.
‘4/ EIsd napirendkënt a polgármester, illetve a térna illetékese tájékoztatást ad az elözd Qlést
követden ten fOntosabb intézkedésekrd1. kOzérdekd eseményekröL Iejárt hatãridejü
határozatok végrchajtãsáról.
A polgármester .rninden eldterjesztés és az azzal kapcsolatos határozati javasiat fOldtt
kü1önkü1ön v/tat twit. miután a felvetett kérdéseket metnáIaszo1ták.
a
)
ast
vita néikdI hatàroz,
(A vita lezárása után a api..rend eldadója vá.Iaszol a hoz2.szó1dsokra)
Itt kerLilhet sor a ,szemé1yes megegyzés” elmondásdra annak, aki a vithban az ellene
szóló, séreirnesnek vélt tnegjegyzést kivánja elharitanu, vagy a hozzhszdlhshval
kar,csolatban felmcrült féireértéseket tisztázni
/6/ Az tHés rend jének fenntarthsHra a polgdrmester az alHbbi jogkörrel rendelkezik:
h J
zz
J
thrgyra,
h/ arnennyiben a hozzHszOló kHpviselh ezt nern tesz.i, figyc.irnezteti. ha
.

a figyelmeztetés eredménytelen, rnegvonja a kpvise1ôtô1 a szOt.
Amennyiben a këpviselö visszakéri a szót, a képviselô-testulet vita nélkäl dönt,
hogy visszaadja-e a szót. vagy sent
d/ rendreutasItja azt a képviselôt, aki a testülethez méltatlan rnagatartást tanésit, másokat
sértáen fogalrnaz.
-

A polgármester az e!öteriesztésben szerep!ö és a vitában elhamzzott határozati iavaslatot
egenkent boLsaltia szaazasra ug’ hogs elobb a itaban elhangiott modosito Cs
kiegészitö indItváiwrOl döntsenek.
8! A polgármester vagv hármelyik képviselö javaso1hata a napirendi pont tárgyalasának
einapolását. errOl a képviselO-testuiet vita nélkül határoz.
-

/9/ A polgármester ismerteti a kovetkezO ülés tervezett idOpontját, napirendjét, rnelvhez a
képviselOk észrevételt tehetnek.

3. FEJEZET

A KIEPVJSELO-TESTULET (JLESE. HTARQZATKEPESSEG

8.

§

8,,/a,/ Ha a képviselO-testiilet ülésén a rnegválasztott képviselOk tobb. mint fele
nincs jelen, az ülés hatârozatképtelen.
/b’A határozatképtelen képviselO-testuleti ülést 8
napirendek megtárgyalására üjra össze kell hivni,”

napon belUl

ugyanazon

Távollét

/1! Igazoitnak kell tekinteni annak a képviselOnek a távollétét, aki azt elOzetesen a
Polgánnesteri Flivatal illetékes ugyintzOjének bejelentette, vagy utOlag igazolia.

iii

t’j,

I Az elOre eervezctt lèladatok megfelelO elOkészItése érdekéhen az Onkonnánvzat
kérwiseio-tesOiete eves munkatervet kCs’it és haevjOvá,
A munKaeervierve7et elO en esztese a poIgármester biadata A nervezehez szOban. vaav
irásban lavaslarot kell kCrni:

b/ a bizottságok einökeitö{,
C! ajegyzôtôl,
a helyben müködö bejegvzett pártoktOl, amelyekrôl az önkormányzatnak tudomása
van
131

A munkatervhez javaslatot tehet bármely jászjákóhalmi természetes és jogi szeméiy.

-41 A javaslatokat

minden év október 30-ig kell a polgármcsterhez Irásban benyjtani.

/51 A munkatervnek tartalrnaznia kell:
ai az ülések iervezett heleit. idöpontjait.
h/ az Qlések nepirendjeit. azok elöadóit,
c/ meg kell jelölni azokat a témákat, melyek elôkészItésével kozrneghallgatást kell
tartani, vagy valarnelyiket bizottság nyüjt be, illetve amelyikhez bizottsági
ãllásfoglalást be kell terjeszteni,
a jelentések elkészItésének határidejét.
el a meghivottak körét.
f- egyéh szervezési feladatokat.

A
1L
/1/ A képviselôk a napirendek tárgyalása elôtt tehetik meg interpellációjukat. melyeknek
megválaszolasara a nyilvános ülds végén kerüi sor,
/2/ A napirendi pontok tárgyalási sorrendje:
a!
b/
c!
d/
e!

lejárt határidejü határozatokról szóló jelentés,
tájékoztató átruházott iogkorben tett intézkedésekrôl,
tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrôl, intézkedésekröl,
elôterjesztések (jelentések. beszámolók, kOzérdekü bejelentések, javaslatok),
rendeleti javaslatok.

I / Eiôteijesztesnek. minösU[ a munkatervhe fblvett. a képviselö, a képviseiôtes tLet vagy
bizoetsiga. a poiaiiinester. a ieavzo aim] elozetesen javasolt:

ai rendeleti javaslat.
hi határozati javasiat,

c/ beszámoiO.
d tàékoztaó.

7

b/ a lehetséges döntést döntési alternativákat
c/ indokokat. a döntés várhatO hatásait. a javasolt döntés elmaradãsának következményeit
dJ a határozati javaslatot.
-

/3/ Az eldterjesztés tárgyalásakor elsd javaslatként az illetékes bizottság álláspontját a
testülettel ismertetni kell.

se1ôiöná1IOindItvánok
13,

§

/1/ A képviselôi önálló inditványt a polgármesternél keli az ulés napjãt megeiözôen legalább
10 nappal, Irásban beteijeszteni.

/2/ Az Irásban be nern terjesztett képviselöi indItvány napirendre thzésérôl a testiilet dönt.
/3/ Képviseldi önálló indItványt bármeiyik képviselö tehet,
/4/ A képviseiö-testhlet akkor köteies napirendre tüzni a képviselôi önállo inditvãnyt. ha azt

meg 3 képviselô tárnogatja.

1iációk
14.

§

/1/ A képviselô-testületi ülésen a képviselô a

a! polgármestertôl
b/ jegyzôtdl
c/ bizottság elnökeitöl
önkormányzati ugyekben felvilágosItást kCrhet, amelyre az UiCsen vagy iegkCsdbb 8
napon beIüi irCsban érdemi váiaszt keli adni.
/2/ Az interpellációra adott válasz elfogadásárdl az interpeiláló nyiiatkozik Cs küiön dönt
errOl a képviselO-testulet is, ha az interpelláló a vCiaszt nem fogadja ci,

/3/ Ar. interpe1IciO és a válasz elmondOsOnak iddtartarna 3-3

perc.

nál1iiditvái
15.
jro(sr

§.

Iavasa

a! A polgOrmester, a hizottságok, a.. kCpviseiO Cs ajegyzOjavasoihaják a kCpviselO
testuktnek ilarnck eloteriesztes agy onrl
o ‘rdt’van’ surgo’ targaIasat
1

b A surgösségi inditvánv kerdéseiben a këpviseló-testület egvszerd szóiöbhsëgge
l
határoz,
‘2 MódosItó javaslat:
a napirendi javaslathoz és a határozati javaslathoz a polgármester, a bizotts
ágok, a
képvise}d és a jegyzd módosItd javasiatot tehetnek.
‘3/ Bizottsági ajánlás:
ha a képvise1ôtestüIet bizottsága hatáskörébe nem tartozó ugyben foglal
á11ãst azt
aj ánlásként terjesztik a képviselo-testület elé.
Kizárás a döntéshozatalból
16.

§

‘1/ A képvise1Otestü1et döntéshozatalábdl kizárható az, akit. vagy akinek
a hozzdtartozóját
az Ugy szernélyesen érinti. A teiepulési képviselô köteles bejelen
teni a személves
érintettséget, melynek clmulasztása esetén a polgármester szóheli
figyelmeztetéshen

részesIti,

zó1ulásaké’ise1dtestü1ctiU1ésen
17.

§

/1! CJgyrendi feIszólalás:
a! A tárgyalt napirendet érintd ugyrendi kérdésben bármelyik képviselO
1 percre szót
kérhetjavaslatot tehet.
b/ Az ugyrendi javasiat elhangzása után ajegyzô véleménye alapján
a testület vita néikül
határoz.
/2/ Napirendhez kapcsolódó felszdlalás:
a! a képviseiôk és az elnök a napirend során 2 aka1omrnaI legfelj
ehb 5 perere.
a ta.nác. kozási joga.i rendeikezék a napirend során .iegfeijebb 3 percre
kaphat

nak szót,

az eiOterjesztó és a kijeldlt bizonság elnöke vagy elOadója a rendele
t alkotása ës a
atározathozatal CiÔtt 3 perchen felszólalhat.

9

A këpviseiôtestü1et törvény által nern szabályozott helyi társadalmi viszon
yok
rendezésére. továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkorm
ányzati
ren(leletet alkot.

19.

§

/ I / A rendelet alkotását kezdernényezhetik:
a képvise1ôtestu1et tagjai.
a képvise!ö-testUlet bizottságai,
ajegyzö.
-

/2/ A rendelettervezetet a jegyzô készIti ci és gondoskodik a rendele
ttervezetnek a
képviselôkhöz és az áltaia meghatározott érdekeltekhez történö elj uttatásáról.

/3/ A rendelettervezetet legalább 7 napra nyilvánosságra keil hozni, a helyben
szokásos
módon közhirelni keil és ezt kOvetôen a tervezetet a testOlet elé terjeszteni.
Szavazás a rendeletrôl
20. §
A képviseidtestü1et a szavazás során eiôször a rnódositó javasiatokróL
inajd a
rendelettervezet egészérôl dönt,

Onkormányzati rendelet kihirdetése

2I.
/1/ Az Onkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyzö irja ala.

/2/ Az önkormányzati rendelet kihirdetésérôi és a hatáiyos o nkormányzat
i rendeletek
naprakészentartásdrOl a j egyzd gondoskodik.
/3/ Az dnkormányzati rendeletek és normatIv határozatok kihirdetése, illetve kdzzét
étele a
Polgármesteri Hivatal hirdetdtãbláján papiralapd példánnval tOrténik meg
5. FEJEZFT

22.
A

:2

§.

képviseldtestdiet a vita iezárdsa és a zárszó után rendeletet alkot vagy határoz
atot hoz.

Sza azis el/itt

evzd t/irvériességi kérdésben szrevéteit tebet.
—

/3/ Az üIés elndke a napirend során elbterjesztett és. a vitdban elhang
zott konkrët határozati
j

3-9t

‘

e2\CkCr1

a1l

tia

7a

3

[I

h

1

1

elbterjesztésben szerepib tervez.etekrbl, javaslatokró.I dO.nt a testP.let.

1

l

I0

Határozathozatal
23. §.
‘1/ Az egvszerü szOtöbbsëggel hozott határozathoz ajelenlévö képviselôk több,
mint felének
az egybehangzó szavazata szukséges.

/2/Minôsitett tobbséghez a megválasztott képviselôk több mint felének egybeh
angzO
szavazata szükséges.
MinôsItett többség szukséges:
a! rendeletalkotáshoz,
b/ törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, rnegbIzáshoz, szervezetek
kialakitásához,
cionkormányzati társulás létrehozása. megsztintetese. abból történô kiválás. a társulá
si
megáliapodás mOdosItása, társuiáshoz, érdckképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abbál történÔ kiválás,
d/ hitel felvételhez.
ei kitüntetések, elismerä cImek alapItásához és adományozásához,
t7 kuIfOldi önkormánvzattal való egyuttmflkodéshez.
gl önkormányzati képviseiô kizáráshoz,
1i1 közterület elnevezéséhez, emlékmüállItáshoz,
i/ intézmény aiapItásához, átszervezéséhez. rnegszüntetéséhez.
i’ alkotmãnybiróság elötti eljárás kezdeinényezéséhez,
k/ olyan Ligyekben történö véleménynyilvánitáshoz. arnelyhen a törvény
az
onkormányzat áliáspontj at elôIrja.
1/szervezetének kialakItása ës müködésének meghatározása.
m!megáilapodas külföldi onkorrnányzattal vaió egyuttmükodésrôl. nemzetközi
onkormányzati szervezethez valô csatlakozás. abból történö kiválás,
n/törvényben és a szervezeti és müködési szabályzatban meghatározot
t ugyek
ci döntéséhez.
o/az SZMSZ 6/2/bekezdése szerinti zárt tHés elrendeléséhez
p/az összeférhetetienseg. valamint a méltatlanság megállapitásához.
q/ képviselôi rnegbizatás megs2ünéséröl való döntés.

A szavazás

fi

lit. vag titkos.

A képviseIötestü1et a döntéseit ãltalában nylit szavazással hozza,
a /‘\vllt szavazas történhet:
kézfelemelHssel
név szerinti szavazassai,

Ha a szavazs eredmnve Hiol kétsH merui fel. vav valamelvik kHpviselô ken.
az
elnök köteles a szanazást megirnéteIni.

Ii

16/ A képvise1ôtestü1et esetenként elrendelheti a név szerinti szavazást, melyre bármelyik
képviselO tehetjavaslatot. és enlil a testület vita nélkül dönt.
A néu szerinti szavazás esetén a jegyzö egyenként olvassa a képviselök nevét, a
e1enIévôk a nevük felolvasásakor .igen”-ne1. vagy ,,nem”-mel szavaznak.
/‘

A szavazás erdményét a polgármester mindig számszerden áilapitja meg és kihirdeti a
határozatot.

/8/ A hozott határozatokról a jegyzôkonyvi kivonatot kell küldeni az érintetteknek,

/9/ Titkos szavazás
a.)Alpolgármester választása.
b)A Képviselö-testulet titkos szavazást tarthat választás, kinevezés, felmentés. vezetô
i
megbizás adása. illeeöleg visszavonása, fegvelrni eljárás meginditása, fegyelmi büntet
és
kiszabása és állásfbglalást igénylô személyi ügy tárgyalásakor, továbbá onkormányzati, ható
sági. összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
clj ar/is tárgyalásakor, illetve a vagyonával való rendelkezés és az általa kiIrt pályáz
at
tá.rgyalásakor.
c.)A titkos szavazás elrendeiésérhl a Këpviseiö-testület egyszerii szótobbseggel. vita nélkül
határoz,
d)Titkos szavazásnál 3 tagü szavazatszámldló bizottságot kell választani. mely 1 elnökböl es
2 tagból all.

ökönvv
24.

§.

‘1/ A képviselö-testulet ülésérôl jegyzdkonyvet keli késziteni.

/2/ A jegyzôkonyv tartalmazza:
a/ az ülés helyét, iddpontját,
a megjelent képviseldk nevét,
az illésre. illetve az egves napirendi pontok tárgyalásához meghIvottak nevét,
dl az elfogadott napirendet,
1t
pirenu
p(}Ikonlcen a aarirefl’ Iaigxat z eloadek a h/izohiick net a
szhbeli eláterjesztesek, hozzászólhsok idnyegét,
17 a szhhan elhterjesztett hathroza.ti javasiatokat.
a a határozathozatai módját,
h/ a rendeletek, hatrozatok szövegét. feltÜntetve a szavazás eredményét,
szdkség esetén az elnhk rendfenntartãs ërdekében tett intézkedéseit.
j: szüneteket,
hI az ülés hezárását.
/3/ A jegyzOkonyv eredeti példányának elvhlaszthatatlan m.ellékletcit képezik:
a! meghIvh,
hI Ir/isos eihterj e57 thsek, képviselhi hnállh indItvhnyok, interpeilác.iók. acm OnhIIO
inditványok,

c a név szeririti szavazásrOl készült névsor.
4/ A jegyzôkonyv elkészItéséröi a jegvzö gondoskodik.
5/ A kLplsdo testulet a Jeg\zokon\et a polgarmestLr a jegzo a1amin
t ket aIaszmU
hitelesItd irja ala.
/6/

A jegyzdkOnyvet az ülést követô 15 napon belül meg kell kUlden
i a megyei
Kormányhivatalnak.

/7/ A választópolgárok
a zárt tHés kivételével
betekinthetnek a képviselô-testület
üléseinek
jegyzOkonyveibe a Polgármesteri Hivatalban és a Kozosségi Ház könyv
tári
olvasOter
mében,
-

-

/8/ A zárt ülésrdl készult jegyzökonyvet a polgarmester titkos iratként kezeli.
6. FEJEZET
LAKOSSAGI FORUMOK

25.

§.

./1/ A Iakosság és a társadalrni szervezetek közvetlen tájékoz
tatása érdekében évente
r
- vagy szukseg szerint falugyülést kell tartani. melynek megszervezése a polgáregysze
mester
fel adata.

/2/ A falugydlésen tájékoztatást kell adni az onkormányzat tevékenységé
röl, a fontosabb
kozségpolitikai célkittIzésekrôl, feladatokrói és azok végrehajtásáról.
/3/ KUlönbdzd fórumok tartásárói, a helyi egyesuletekkel, lakoss
ági önszervezödô
kozossegekkel való kapcsolattartás formáiról az önkormányzat
eves munkatervének
jóváhagyásakor ddnt.
/4/ A kCpviselö-testtilet tilésCn évente Iegalább egy alkalommal lehetäseget
kell biztosItani a
,kozrneghallgatásnak”. ahol az állampolgárok és a helyi szervezetek
e!öteijeszthetik
közCrdekti kezdeményezésuket, javaslataikat. A ,kozmeghal1gatãs”
idôponj ának
kittizésCrdi a polgármester gondoskodik.
75’ A képviselCk kotelesek részt venni a testtil et CItal Csszehivott lakossá
i fOrumokon.
7. FEJEZET

A KOZSEGI KEPVISELOK JOGALLASA

/i/KpviseiCkjogait Cs kotelessCgeit az onkorrnányzati torvCny szabályozza,
MunkaidChen sCgzett Lestületi IC\ CkenysCge deCre munkaheiven
ftC kell menteni a
munkavëgzCs alOl,
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/2/ A kieseti munkabért és egyéb költségeit az önkormányzat koltségvetéseböl kell
inegtériteni, esetenkénti elszámolássaL
/3/ Megbizás alapján képviselheti a képvise!ô-testületet.
/4/ Közt.rdekü ugyben kezdeményezheti a képviseIôtestu1et hivataiának az intz kedsét,
melvre ahivatal 15 napon beIüi érdemi választ köteles adni.
/5/ Koteles részt venni a képviselö-testulet munkájában.
/6/A képviselô-testUlet a polgármesternek, bárrnely telepUlesi képviselônek a javaslatára
a
települési képviselök ko ztll tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselô
testület âltal meghatározott onkormányzati feladatkörök ellátását.
8. FEJEZET
A KEPVISELO-TESTULET BIZOTTSAGAI
27.

.

/ I.! A képviselö-1estulet bizottságai:
a’ Pénzugyi-Gazdasági és TeIepülésfejlesztési Bizottság
h/ Kulturális, Oktatási, Sport, Ifjüsági, Szociális és Egészségugyi Bizottság.
/2/ A bizottságokat amik Iegaiább 3 föböi ãllnak a képviselötestulet választja
meg ügy,
hogy azok tagjainak több, mint fele, illetve elnöke az onkormányzati képviselök közUl
kell. hogy kikerüljön. Egv képviselö tobb bizottság tagjává is választhatO. A bizottságok
elnökeit saját képviselôtagjaik közül a bizottságok választják meg.
-

3/ A bizottságba a szolgáltatást nyñjtó, és az ágazatilag illetékes más szervek jelölhe
tnek,
iiletve j avasoihatnak nem onkormányzati. képviselô személyeket.

/4/ Meghatározott feladatok végzésére a bizottságok ideiglenes bizottságot hozhat
nak létre
tagjaikhOl.
/5/ Ideiglenes hizottságot a képviseld-testület is létrehozhat, Tagjait és dsszetételét
az adott
feiadathoz keli m.euálasztani,

izottsátalánosfladatai
23.

1

Vaiarnennvi bizt ig1dtaiános fbladata
reh
k Je
t
a
zt
aa KezeL m
vëgrehajtásuk eiienözëse,
h/ mdk/ldési kärébe tartozó önkormárlv7ati rendeIettervezetek.. tervek, oroeramok
eze i
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a polgármesteri hivatal és a nem önkormányzati szervek tevékenységének
összehangolása,
d/ amire a kepviselô-testulet, vagy a polgárrnester esetenként felkéri,
e/ az eves pCnzügyi terv megtárgyalása,

bizottsáoksaátosfeladatai
29,

§

/ 1’ Pénzügyi-Gazdasági és Telepulésfejlesztési BjQttá
A képviselô4estulet ülCsére az alábbi elöterjesztések esak a bizottság állásfoglalásával
együtt nyéjthatók be:
a!
C!

f/
hI
i/

j/
k!
11
in!
ni’
0/

pI
q’
ri
t/

a!

az eves pénzugyi terv,
az eves pénzügyi ten’ rnódosItása,
az eves pénzügyi terv végrehajtásáról készült zárszámadás,
a helyi adók megállapItására. mértékére voriatkozó javaslat,
az önkormányzat anyagi alapjai terhére más szerveknek juttatott támogatás,
javaslat a polgármester bérfejlesztésCre és egyéb juttatására,
minden pénzügyi kihatásñ döntés,
vagyonnyilatkozatok vizsgálata,
dsszeférhetetlenségi ügyek kivizsgálása,
munkahelyteremtd beruházásokra. azok támogatására vonatkozó javaslat,
más onkormányzatokkal gazdasági társulás létesitésCnek elôkCszItése,
onkormányzati tulajdon elidegenItCsére javaslat.
épitett Cs természeti kömyezet védelme
helyi kdzutak és közterületek fenntartása és fejlesztése
rnflszaki. kornrnunális ugyek
kdztisztasági kérdCsek Cs közszolgáitatások
közlekedési, vizügyi témakörök
balesetelhárItási, bünmegelözesi, kozbiztonsági elôterjesztések
ipari, kereskedelmi, szolgaltatási. vállalkozási célkitüzCsek
településfejlesztés és területrendezés
mCltatlansági eljárá.s

A kozseget érintC kérdéseken belül foglalkozik az onkormãnyzat müszaki, kornmunális,
lakásépitési, Cpitési. közlekedCsi, vizügyi, baleseteiháritási és kislakásCpité
si
szakágazatokkai kapcsotatos tervezCsekkel. cClkitflzCsekkel, Közrerndködik az ipar. a
kereskedelem Cs az elel.miszergazdasági tervek, céIkitiizC•sek eldkdszItCsé
ben,
eIernenvczi 1
znkat es elienoizi az abbai foglaitak egithaitasat Seg ti s koerdinalia
vail alkozásokat,
Segfti a települCsfejlesztCst, a települCsrendezést. az épitett Cs tennészeti kornyezet
vCdelmCt. a heiyi közutak és kiizterületek fenntartását, továbbá feielös a települCs
tisztaságânak biztositásáCrt,

Fgyeiemme1 kiséri az Ovod.a. az aiaptokd oktatás ds napközotthon, lI1CtVC
gyc.rrnekCieimezdsi ellktkst, a szociabs helvzetükbOi eredden rászorult szernélyek,
csaIkilok.pénzbe1iéstermCsethenieHktkst.
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Segiti és tárnogatja a rendszeres és alkotó rnüvelödési kozösségeket. kiubokat. Kiemelt
tigyelemmel kiséri a helytorténeti gyfijtemény sorsát,
Javaslatot tesz:
Az Onkormányzati óvodák és általános iskola müködésével kapcsolatos kérdésekben.
Fogialkozik minden olyan kérdéssel, arnelynek megvizsgálását. vélcrnényezését az
onkorrnanyzat testülete, vagy a bizottság fontosnak tart, továbbá a szoigáltatást
igénybevevdk részérôl érkezett bejelentésekkel is.
a helyi sportfeladatokra, elökésziti a sportfejlesztési célkitüzéseket,
a testnevelés, a diáksport. a szabadidô sport. a verseny- és élsport, az utánpótlás
nevelése. a természetjãrás, valamint a turizmus fejlesztésének támogatására,
sportegyesület létesitésére, szétválására, egyesulésére,”

-

-

-

Ellenörzi és vizsgiija:
Az ifjüság életkorülményeit, különdsen az egészségügyi, oktatási, pályaválasztási
és
lakáshoz juttatás feltételeit.
A gyermek- es itjüságvéde!emmel kapcsolatos kérdéseket, megoldásukra javaslatot
dolgoz ki,
Kapcsolatot tart az iskolávaL az it]üságvedO mt zetekkel, az ãrvaszékkel, az óvodãval és
az iskolaszékkel,
A bizottság állásfoglalásaval terjeszthetd a képviseld-testület elé:
intézrnény létesItésével. á,tszervezésével, feladatának megvaltoztatásaval o sszefug
gö
javaslatok,
az önkorrnánvzat oktatási. kulturális. kOzmüvelödési intézrnényei vezetâinek
kinevezésére vonatkozó személyi j avaslatok,
-

-

Közremüködik:
A lakosság életmódjának
törnegsportok szervezésében.

korszerüsItésében,

sportnapok,

sporthétvégék,

rnás

Vélernényezi:
a szociálpolitikai feladatokra forditandó pénzügyi fedezet megállapItãsát,
szocialis illetve egészségUgyi intézmény létesitését. megszUntetését. mdkdd
ési
kOrének rnódosItását. feladatának megváltoztatását, átszervezését.
a szociális, illetve egészségUgyi intézmény vezetdjére vonatkozO javaslatot,

-

-

-

izottsáokkOdése

A bizottságok ükddésik részietes szabályait maguk áliapitják meg.
A bizottságok eves munkaterv alapján dolgoznak, évente legalább 4 alkalommal, illetve
szdkség szent tartanak üiést. Minden feladatkdrükbe tartozó határozati javaslatot meg
târgyalnak.

—

—

ha a képviseiOtestfiIet eiremieli,
ha a bizottsági tagok I /3a napirendi javasiattal indItványozzr,
ha a nolaármester kerdemenvezi.
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A bizottsag ülését az elnök hiyja össze. A bizottsãg tagjainak és a meghivottaknak
irás
heli meghivot kell kuldeni \i ulLs hhet nxikanos is rneIet a targ alt temato
l fliggodn
bizottság elnOke dönt ci, A nyiivános Ulést közhIreini keiL
A hizottság uléseit az elnök vezeti. A bizottsági (llésekrôl jegyzOkönyuet kell készIte
ni. A
jegyzökonyvet a bizottság elriöke és titkára irja ala.
A bizottságok mOködéséért, feladatainak eliátásáért a bizottság elnöke a felelös A
. bizott-.
sag ügyviteii teendöjét a bizottság einökének egyeértésévei a bizousãg titkára iátja
ci.
atosfeiadatok
31..
/ I / A Polgárrnesteri Hivatal:
a! segiti, hogy a bizottságoknak a kepviselô-testulethez intézettjavaslatait a legkoz
e
lebbi üiésen megtárgyalják,
b/ az egyéb. nem a Poigármesteri Hivatalhoz intézett bizottsági javasiatokat az
illetékes
szervezetek vezetöihez eijuttatják és közremüködnek a váiasz elkészItésében
,
a! tájékoztatj ák a bizottságok elnOkeit a szervezetek vezetöinek vãlaszárOi. A
feladatkö
rukhöz kapcsoiódó bizottságok javasiatairói nyilvántartást vezetnek es javasia
a
tok
megvalósItását figyeiernrnel kIserik. eilenbrzik.
Ha a bizottság javasiatának cImzettje a Kozsegi Polgármesteri Hivatal. a jegyzô köteles
a
bizottságjavaslatát megvizsgálni, a szOkseges intézkedést rnegtenni és arról a
bizottsâg
einOkét a javasiat rnegtetciet követó 8-15-30 napon belül tájékoztatni. A jegyzô
kOteles
tájékoztatni a bizottságokat a javasiat végleges elintézéséröl is.
Ha a bizottsãg javaslatajogszabályellenes, ajegyzô kOteles azt a véleményéve}
a képvise
iö-testüiet legközeiebbi ülése elé terjeszteni.

9. FEJEZET
ester
32..
!1

A poigárrnester általános feiadatai:
a! goi.tdosisodlk az onkorrnányzat demokratikus mükodésérôl; a döntéselbkés
zItésbe be
na a ‘akossag minden refeget zeleskoru o ‘ a ssago biztoit
b; a teleptilés. a közszoigáitatdsok fejlesztése,
a! a társadaimi szervezetekkel, a Iakosság önszervezddô kozossdgeivei vaid kapcso
lat
tartás. egyuttniükodes.

/2

A poig2rmesternek a këpviseidaestuiet nidkddésëvei összefligxO tbladatai küidnd
sen:
a! képviseii az dnkormányzatot a ráruházott jogok szerint,
h/ osszehiyja és vezeti a képviseldtestüIet dldseit,
c: segiti a képviseldk bizottsági muikdi,dt.
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dJ az onkormányzati rendeleteket, a képviselötestuiet üléseirdl készultjegyzô
kdnyvet a
jegyzôvei együtt hitelesIti.
-

/3/ A bizottságok munkájával Osszeftiggô iogai:

kép

a! inditványozhatja a bizottságok összehivását,
h/ fèlftiggesztheti a bizottság domésének végrehajtását. ha az elientétes a képvis
eiO-testii
let hatãrozatával, vagy sérti az onkormányzat érdekeit, a feltiiggesztett
dOntésröl a
viselö-testulet a következö ülésen határoz.

/4/ A polgárrnester az önkormãnyzati, valarnint az államigazgatási feladat
ait, hatáskörcit a
képviselä-testuiet hivatalának kozremüködésével lãtja ci.

/5! A polgármester a képviseló-testulet döntései szerint és saját önkorm
ányzati jogkoreben i
rányItja a hivatalt. A polgárrnester:
a! a jegyzO javaslatainak figyelembe vételével rneghatarozza a hivatal feladat
ait az
önkor
inányzat munkajanak a szervezésében, a dOntések elökészitésëben es végreh
ajtásában.
b/ dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt áliamigazgatási ügyekben, hatósá
gi jogkörök
ben. egyes hatásköreinek a gyakorlásãt átruházhatja.
c! a jegyzô javaslatára eldterjeszti a hivatal belsô szervezeti tagozodasáról,
munkarendjé
rdl, valamint ugyfélfogadási rendjérôl szóló javaslatát.
d/ a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozas rendjét.
e )gvakorolja a rnunkaltatoi jogokat a iLg’vzo tekintetetwn
alarnint az
egeb
rnunkáitatói jogokat az alpolgärmester és az önkorrnányzati intézm
ényvezetôk
tekintetében.
/6/ A polgãrmester. ha a képviseiô-testulet döntését az onkormányzat érdekeit
sértönek tartja.
ugyanazon ugyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtár
gyalásat. A
kezdeményezést az ülést követö 3 napon belül nyüjthatja be, a képviselô-tes
tület a be
nyüjtás napjâtól szárnItott 15 napon belül dönt.

ester
33,

§

/1/ A këpviseib-testtilet a saját tagjai közül a poigârmesterjavaslatâra,
titkos szavazással a
poigárrnester he1yettesItsre, munkájának segitésére alpolgánnestert vá.laszt,
-

/2/ Az aipolgárrnester a polgármester irányitásával látja ci feladatait.
/3

A rnegvàlasztott aipolgárrnester társadalrni megbizatásként végzi feladatait.

14!

A polgárrnesteri tcenddket az alpoigármester látja ci abban az idöszakban,
amikor a poi
gármester hosszabb ideig akadáiyoz.tatva van.
I1\seeL rngteIeioei rnvdok a ooiLaln ecrrL a L’z s

is
34
‘i/A polgarmester
pályázat alapján határozatlan idöre
nevezi ki a jegyzOt, a jegyzö
javaslatára az aljegyzdt. A jegvzôi és az aljegyzöi kinevezés vezetöi megbi
zásnak minôsül.
alkalmazni keH rá a kozszolgâlati tisztviselökrdl szólO torvény vezetä
i megbIzásra vonatkozó
rendelkezéseit.
—

—

/2/ Ajegyzö vezeti a képviselô-testu!et hivatalát.
A jegyzd
a! gondoskodik az onkormányzat mükOdésével kapcsolatos feladatok
ellátásárol;
b! a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét
. Gyakoroija a
munkáltatói jogokat a képviseld-testtilet hivatalának köztisztviselôi tekinte
tében. A
kinevezéshez. vezetöi megbizáshoz. felmentéshez, a vezetöi megbI
zás visszavonásá
hoz, jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben
a polgarmester
egyetértése szukséges;
c/ döntésre elökésziti a polgármester hatáskorébe tartozó államigazgat
ási Ligyeket;
d/ dönt azokban a hatósági ugyekben, amelyeket a polgármester ad at;
e/ tanácskozási joggal vesz részt a képviselô-testület és bizottságaina
k ülésein;
f’ dönt a hatáskörébe utalt Ogyekben,
13/

A jegyzd köteles jelezni a képviseld-testületnek, a bizottságának és polgár
a
mesternek, ha
a döntésüknél jogszabálysértést észlei.

/4/ önkormányzati rendeletalkotãssal kapcsolatos feladatai:
aJ kezdeményezheti rendelet alkotását;
b/ a polgármesterrel együtt aláIrja az önkoimányzati rendeleteket;
c/ gondoskodik a rendeletek kihirdetésérôl.
/5/a./A jegyzdi es az aljegyzdi tisztség egyidejü betoltetlenség
e, ifletve tartós
akadályoztatásuk esetére a hivatal megfeielä képesitésü dolgozói végzik
a helyettesItést.
h./Amennviben az a,)ponti szabályozás nern valósItható meg, akkor
helyettesitô jegyzd
kijelölését ken az önkormányzat a Kormánymegbizottól.
10. FEJEZET
POLGARMESTERI I-IIVATAL

/ 1/ A képviseiotestü1et egységes hivatait hoz létre ..Poigá
ririesteri Hivatal” elnevezéssel.

,2/ A hivatal feladata:
a! eiökésziti a képvise1ótestuIet áitai meghatározott önkorrnányza
ti ügyeket;
b/ végrehaitla a ráháruló önkorrnánvzatidöntéseket:
C,’ végzi a testtiletek mhkOdëséel kapcsolatos admini
sztrativ feladatokat;
/1/ elldtja a jogszahdlvhan eldirt fillamigazgatdsi feladatokat,
r’

\ PolLarI11eter 11’ a!

“‘

k h ci
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a.)kérésre biztositja a kisebbsegi önkorrnányzat testületi rnfikodésének
feltételeit es ellátja az ezzel kapesolatos teendôket, Igy különOsen a kisebb
segi
önkorrnánvzat testfileti rnüködésének rendjéhez igazodó helyiséghasználatot.
a postai,
kézbesitési, gepelesi, sokszorositási feladatok ellãtãsát, ideértve az ezzel járO kö itségek
viselését is.
b.)A kisebbsegi önkormányzat a testületi Uléseiröl 4 példányos jegvzôkönvvet vezet.
c,)Rendelkezésre bocsátja a kisebbségi önkormányzat munkájához szukséges
ogszabál yokat.
d.)A kisebbségi önkormányzat által jóváhagyott költségvetés alapján
gazdálkodással kapcsol atos feladatokat.

ellátja

e.)Vezeti a kisebbsegi önkormányzat költségvetési szárnlãjãt és kezeli a
házipénztárát.

ii, FEJEZET
AZONKORMANYZAT GAZDASAGI ALAPJAI
36.

§

Az önkormányzat költségvetése az állarnháztartás része. ahhoz teijes pénzftrgalmáv
al
kapcsolOdik, Az onkormányzati koltségvetés az állami koltsegvetéstöl egyrészt elkUlö
nül,
másrészt az állarni támogatásokkal és rnás koltségvetési kapcsolatokkal kötödik.
A képviselô-testulet koltségvetéset onkormányzati rendelet állapitja meg.
/1/ Az onkormányzat az eves koltsegvetes jóváhagyásával is végzi gazdasági tevéke
nységét.
/2/ Az eves koltségvetést (gazdálkodást) a Polgármesteri Hivatal késziti ci, és a polgár
mester
ten eszti a képvisetö-testület elé,
/3/ A koltsegvetCs tervezetCben elôször a tärvényben. vagy onkormányzati rendele
tben köte
lezOen elöirt onkorniányzati feladatok megvalósitását kell kidoigozni. ezek után keN
java
solni további, meg vállalható fbladatokat,
/4..!

SzámitSsba kell venni a bevételi fcrrásokat. a fbrrksok bôvIté.stnek Ie.heeóségeit.
\fg
keH 1’ itarozni a kiadasi szukegtetLet azok grdacagos e1zei a meo1Jasait
c/ Be keli mutatni a felmerült igényeket, ezek kielCgitésének váitozatait,
u’ A testulet dc terjesztes Llott a bizottsgok targaIjak meg a koltsegvetesi (gazth1
ko
dási) tervezetet. Cs megãllapitásaikat. javaslataikat ismertetik a képvise1ötestuIet
elCit.
1’

5

tsege k sn erten1ebn a aazua1kouai ci Ko’wen i pnl nctr te
isz
zárszámadást a képvisei&testUlet elé., (FeszSmol az elCzö Cvi pénzügyi gazdál
kodSsi
CrchaitSsSróL
K

a

37.

§

/ 1 / Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyon
tárgyaktól
elkülönitve kell nyilvántartani. A nvilvántartás módját ajegyzö határozza meg.
‘2’ A törzsvaavon köréhe tartozó tulajdon forgalomképtelcn, agy korlátozonan
forgaiomké
pes.

a! Forgalomkeptelenek: a helyi közutak ës mütárgyaik. a terek és parkok.
b/ Korlátozottan forgalomkepesek: a közmüvek, az intézmények és a kozépu
letek.
/3/ Az elözö bekezdësben felsorolt törzsvagyon kdrének bôvItésérôl a képvis
elô-testulet
külön rendeletet hoz.
/4/ Meghatározott vagyontárgy, vagy vagyoni része elidegenitéser
ôl, vállalkozásba bevi.

telérôl. illetve más cé1i hasznosItásáról a képviselö-testulet minôsItett tobbséggel
dönt.
Azönkormatbevéte1ei
38.

§

/1/ Az onkormányzat feladataihoz igazodoan választja meg a gazdálkodás formái
t és a pénz
ügyi elöIrások keretei kOzött önállóan alakItja ki az érdekeitségi szabály
okat.
/2/ Az önkormányzat a helyl adókról szóló törvény keretei között kiilön
rendeletben állapit
meg és vet ki adókat.
Az eves koltsegvetésben fel kell tüntetni az adott évre vonatkozó adótételeket.
12. FEJEZET
KISEBBSEGI ONKORMANYZAT
39.

§

/1/ A teiepülésen közvetlenül választott cigány kisebbsegi önkorrnányzat jött
lCtre.
/2/ A kisebbségi önkormánvzat önâllóan. szabadon. demokratikus
módon. szeleskoru
nlaiosagot Leremt\e oxja a kisebbsu, ku1turajt 1agumana1t gondos
koalk ezeK
fejlesztCsCrô.1, erdsitCsCrôl,

/3/ A kisebbsCgi onkormányzat sze.rvezeti Cs rnCkCdCsi rendjCt a kisebbsCgi onkorm
ányzat
kCpviselôtestületi határozata szabálvozza.
40.

§

/ I / A kozsCgi kCpviselÔtestület az önkormCnyzat vagyonábCl a
JCszjákóhalnii CigCny
KisebbsCai OnkormCnvzat rCszCre vaavont nern kClönftett ci.

‘2’ A mCkdCshez sztiksCges pCnzugyi forrCsok mecáilapirCsárCl /s icihasz
nChi.sCnak
mCdjá.rCl az eves koitsCgvetCsi rendeletChe a dont a kCpviseldtestüiet,

3/ A kozségben a ciganysagnak sern védett rnuemlékei, scm
ernlékhelyei nincsenek.
13. FEJEZET

zARO Es HATALYBALEPTETO RENDELKEZESEK
41.

§

71 / A Szervezeti ës MükOdési Szabályzat a kihirdetése napjân lép hatályba.
12/ A kihirdetés napján hatályát veszti az 1 / 1992.71.27.; sz. önkorm
ányzati rendelet.

Kelt: Jászjákóhalma Kozseg Onkormányzati Képviselô-testulete 1995. január 30-an
tartott ülésén.
Fodor Istvdn Ferenc:/
polgármester

/:Dr.Csatai József/
jegyzö

‘1

Jiszjikohalma Közseg Onkorminyzata Képviselö-testületének
1/1995. (1.30.) önkormInyzatl rendelete
a Képviselö-testület és Szervei Szervezeti 6 Mükodési Szabályzatiról
l.a meiieicieteneic
1. a függeléke

Teijtki Tünde polgármester
Dr. Sipos-Tuza Anita alpolgármester
Farkas Dezsö
Dr.Forgács István
Forgács SózsefTibor
Muhari Zoltánné

JiszjIkohalma Község Onkorminyzata Kepviselö-testuletének
1/1995. (I. 30.) önkormdnyzatl rendelete
a Képviseld-testulet és Szenei Szenezeti és Mükodési SzabIlyzatAról
l.sz. mellékietének
2. a fliggeléke

flnzügyi-Gazdasdgi Es TelepulEsfejlesztEsi Bizousdg:
elnök: Forgets JózsefTibor
taajai: Berecki GIbor
Farkas Dezsö
Dr.Forgãcs István
Czifránt Baits Andrea
Fodor Fruzsina Valéria

Kulturális, Oktatds4 Sport, lfJdsdg4 Szocidlis Es EgEsrsEgügyi Bizoatsdg:
einolcMuhari ZoltAnné
tagjai: Bereczki Gábor
Farkas Dezsö
Fodor lstván Ferenc
Sas Gábomé

Mellékiet a 68/2012. (X1.27.) határozathoz
.,A Szervezeti és Müködési Szabálvzatról szóló
1/1995. évi onkormányzati rendelet
1. sz. mellékietének
3. sz. fiiggeléke
360000-I Viztermelés,-kezelés,-ellátás
370000-1 SzennyvIz gyüjtése, tisztItása. elhelyezése
381 103-1 Telepulési hulladék vegyes (örnlesztett) begvfljtése, szállItása. dtrakása
421100-1 Ut, autópálya épitése
421300-1 HId, alagñt épItése
562912-1 Ovodai intézményi étkeztetés
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, lizemeltetése
750000-1 Allat-egészségLigyi ellátás
811000-1 EpItményOzemeltetés
813000-1 Zöldterület-kezelés
$411 12-I Onkormányzatijogalkotás
841154-1 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841402-1 KOzvilágitás
841403-1 Város-. közseggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
84190 1-1 Onkonnányzatok és társulások elszárnolásai
84253 1-i A polgári védelern ágazati feladatai
842541-i Ar-es belvizvédelernmel osszeftiggô tevékenysegek
851011-1 Ovodai nevelés,ellátás
85201 i-i Altalános iskolai tanulók nappali rendszerünevelése,oktatása 1-4.oszt
85202 1-1 Altalános iskolai tanulók nappali rendszerfl nevelCse,oktatása 5-8,oszt
856099-i Egyéb oktatási tevekenység
862101-I Háziorvosi alapeliátás
862240-1 Egyeb rnáshová nem soroltjáróbeteg ellátás
$69041-i Család-és nôvédelmi egeszsegugyi gondozds
881011-1 ldösek nappali ellátása
882116-i Apolási dij (rneltányossâgi alapon)
882122-i Atmeneti segély
882123-1 Ternetési segély
8821 24-1 Rendkivüli gyermekvédelrni tárnogatás
882129-1 Egyéb Onkorniányzati eseti pénzheli ellátások
882203-1 KOztemetés
889921-I Szociãlis étkeztetés
889922-1 Házi segitségny0jtás
$9030 1-1 Civil szervezetek mOkOdCsi tárnoatâsa
890441-1 ROvid idOtartarnO kozfoglalkoztatás
890442-1 Foglalkoztatást helyettesito tárnogatásra jogosultak hosszabb iddtartamO
közfoglalkoztatasa
8:90443- 1 Eyéb kOzfogiakoztatas
910123-1 Kdnyvtári szolgáitatások
1
U2
1 nteirnu
&d
/
Ljj te
ek
931 102-1 Sportiétesitmémek mukOdtetëse ës tèj1esztIse
93 12(11-1 Versenysport-tevkenység és támogatása
I

I
-
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940000-5 Kozossegi,társadalmi tevékenységek tárnogatása”

2.sz. inellékiet:
Jászjákóhalma Kozség Polgármesteri Hivatalának Ugyrendje
A helyi önkorrnányzat képviselÔ-testUlete az onkormányzat mUkOdésëve
l. valamint a
polgármester vagy a jegyzä feladat- es hatáskörébe tartozó ügyek döntés
re való
eldkészItésével es végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgár
mesteri hivatalt vagy
kOzös onkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közremfiködik az o
nkormanyzatok egymás
kOzötti, valamint az állami szervekkel történô egvuttmüködesének osszeh
angolásában.

A polgármesteri hivatal, a kOzös onkormányzati hivatal hivatalos elneve
zését a képviselö
testület a szervezeti és müködési szabâlyzatában feltUnteti,
A hivatal a jegyzö ãltal elkészItett és a polgárrnester által jóváhagyott
ugyrend szerint
rnOködik, amely a hivatal feladatait, valarnint belsô szervezeti egységek
és dolgozók közOtti
munkarnegosztást tartalmazza.
Az ugyrendben kell meghatârozni:
-

-

-

a hatályos jogszabályok szerinti feladat- és hatásköröket,
a kiadrnányozási jogkorOk gyakorlását,
az információ árarnhIs szabályait, amely szükseges az önkormányzat és szerve
i
iii üködéséhez,
1.

ALTALANOs RENDELKEZESEK

A hivatal megnevezése: Jászjákóhalrnai Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 5121 Jászjákóhalma, Fö (it 27.
liletekessegi területe: Jászjákóhalma kozigazgatási területe.
Jogállasa: a hivatal a képviseld-testulet szerve, nem önálló jogi személ
y. A hivatal
koltségvetési szervként rnüködik, a saját koltségvetési elôirányzata
körëben,
IL

A POLGARMESTERI H1VATAL M1]KODESE

A hivatal egységes, scm osztãlyokra, scm csoportokra nern tagozddik.
A po.Igármesteri hivatait ajegyzô vezeti, a polgármester irányItásával,
A hivatal lëtszáma: 10 fO
I fd polgárrnester
I tójegvzO
8 fd kozszolgãlati tisztviseld
A polgárrnester az onkorrnányzati ugveket érintden ifletve saját államig
azgatási hatáskOréhen
eljárva kiadmányozó Távolléte és akadâlvoztatása esetén kiadmányozO
i iogkorëben ajegyzö
jar el,
A ieayzô kiadmányozo a hatáskOrfbe tartozO ugyeket érintàen, 1 ãvoI1é
te ës akadáiyoztatása
esetén az üg.vrendi helyette.se a k.iadmányozó.
Az anvakonvvvezetök az anvakOnyvi hatáskörben eljárva OnáIIO kiadmá
nyozOk.
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A hivatal általános feladatai
\ hix atal feladatait hataskoret h Itos1gi jogkoret tor en’ek es egyeb 7
jogsza
o
k
bal’

szabâlyozzák.

IV,

A HIVATAL AGAZATI FELADATAI

Altalános igazgatás 1.

KözrernUködik a képviselô-testulet müködésével kapcsolatos ugyviteli feladatokban.
A képviselo testületi ülësek rneghIvóinak elkészItése, az elkészItett elôterjesztësekkel
együtt azoknak sokszorosItása és kipostázása a testületi tagok részére.
A képviselö-testulet uléseiröl jegyzökonyv készitése, mellékieteinek tárolása, Az
elkészItett jegyzôkonyv postázása a Nernzeti Jogtárba való feltöltése. 1 példánv
elhelyezése a könyvtárban, valamint a hivatali példány nyilvántartása.
Az onkorrnányzat hatáskörébe tartozO döntésekrôl a határozat-kivonat elkészItése és
azok postázása az érintettek részére.
Figyelemmel kIséri a képviselô-testulet bizottságainak tevékenységét az ülésükrôl
készüh, részére átadott jegyzôkOnyvek 1 pdldánya alapj an. feltOlti dket a N emzeti
Jogtárba.
A képviselô-testulet tevékenvségével. i!Ietve az üléssel összet’uggô leirói feladatok
ellátása.
Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés.
A Roma Nernzetiségi Onkorrnányzat testületi ftlésének elökészitése, azokon való
közremüködés. valarnint azokrOl jegyzökonyv készItése. es továbbItása a Nemze
ti
Jogtárba, illetve a hivatali példányok megôrzése.
A Roma Nemzetiségi Onkormányzat szervezeti rnflködésével kapesolatos iratok
aktualizálása. illetve a mükOdésével osszefQggö adminisztrativ feladatok e!látása.
A kozszolgálati nyilvántartással osszefUggô feladatok ellátása, az adatok rendszeres
aktualizálása, valamint jelentési kötelezettség teijesItése.
Az anyakönyvi igazgatási feladatokon belül végzi:
I az elektronikus anyakonyvezési feladatok ellátása
2. a változások átvezetését az elektronikus anyakonyvekben
(hazasságfelbontás, haláleset, névmódosItás. névváltoztatás stb)
3. ajegyzökonyvek feivételét. kitöltését. a szukseges alapiratok csatolásât.
rendezettseget, tárolását.
4. a házasságkOtést rnegelözô várakozási idô alóli feimemési hatãrozatok.
gyàrnhatósãgi engeddllyel történO kiskorüak hazassagkotésdnek
gakoriságât.
5. teljes hatáiyü. apai eii.srnerO nyiiatkozatok szma, ajegyzOknyve.k felvétele,
kitöltése,
6. a hãzassâgi névviseiés rnódosItása
7 kulf6ldi allimpolgarokat erinto anakoni esmenek vakonsaga pontos
anyakonyvezése. jogszerü eljárása.
8. állarnpolgársági eskük szervezése
9. beIügy) minisztdriumi névváltoztatási kéreimek intézése,
10. Ievéltárnak tdrté.nd adatszol gáltatks,
I I, az ASZA programban tOrténd munkavéezés. anvakonvi okiratok ki3I[iaisa.
az ktado.tt/megküidött okiratok dokumentálksa,
12. ai. anyakOnvvi vSltozások lejelentése, átvezetése az SZL nvi1v5nttSon
TC)Ilétében és akaikIyoztatása esetén belyettesiti ajegyzdt.

2f

Helvettesitését távo!léte esetén anvakönvvi ugvekben áltaiános igazgatási Ugyintézô 111. végzi,
egyéh igazgatási feladatoknál pedig az általános igazgatás II. ügyintézô végzi.
Altalános igazgatás II.
-

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

karbantartási üternterv készitése
árajánlatok, e[Ozetes koltség’etések megkérése. rnegiiiapodások
elkészitése,
felñj Itásokkal,
beruházásokkal.
szolgáltatásokkal
kapcsolatban
adó-és értékbizonyItványok elkészitése
pályázatok tigye!ése. elkészItése, azok elszámolása
az önkormányzat tüzvédelmi, munkavédelmi feladatainak teljeskörü
ellátása, oktatások rnegtartása,
önkormányzati vagyonkataszter vezetése
szervezett szemétszállitással kapesolatos ügyintézés, hátralékosok
nyilvántartása és behajtás
veszélyes hulladék elszállIttatásának szervezése
beruhãzók és szolgáltatók által elvégzett munkák igazolása, a számlák
utaiványozOval illetve ellenjegyzôvel történä aláIrattatása
beruházási statisztikák elkészItése
közremflködik az intézménvek leltározásaiban
behajtásra kirnutatott kOztartozások és adóhátralékok behajtása
szukseg szerint közrerniikOdik az adókonyvelésben, valamint a fizetési
meghagyások, értesItések, felszólItások elkészItésében illetve annak
postázásában
Kozremükodik a telephely engedélyezési eljárásokban
Közrernüködik a fogyasztoi érdekvédeiem érvényesUlésében
Végzi a lakásugyi igazgatási feladatokat,
Gondoskodik az érintett onkormányzati ingatlanok értékesitésrôl és
annak elôkészitéséröl,
Ellátja az állategészségugyi feladatokat.
Ellátja a Polgarrnesteri Hivatainál jelentkezô ieIrói feladatokat.
Közremüködik a képviselô-testület tevékenységevel kapcsolatos
ugyviteli feladatok ellátásában.
Végzi a kozponti iktatást, ügyiratkezelest. és az ügyiratok se!ejtezését.
sokszorositását.
Kezeli az irattárat. nviivántartja a határidOket,
Végzi a postázást, nyilvántartja a .Polgãrmesteri .H.ivatal bélyegzöit,
Kezeli a ha.ngosbemondót, telefonkozpontot.
[ntézkedik a technikai berendezések karbantartási uevãben.
Kozbiztonsági referensi feladatok eliátása
Közrernükddik az országgytllési képviseiô és önkorrnnvzati
választásokkal kapcsolatos munkákban,
Közremt’iködik
a
pénzugyi-gazdasági
bizottság
rnunkájának
eiökészIésében, ilIet e fiiadatainak ci látásában
a eteha
L idai ‘ztt s i cci
1 u kat ji e1jjatc Lt ci
heIettesiti a pënzügyi ügyintézo III, az egyëh igazgatási feladatokat
érintôen pedg az áitaiános .i.gazgatás I. es a pénzügyi Ugyintézô V.

Végzi a gyáinügyi igazgatási feladatokat.
Ellátja az egészségügyi fèladatokat,
Intézi a szociális ügyeket (közgyógy.igazolvany kiadásával kapcso[atos
fcladatok.rendszeres szoc.segély, rendszeres gyerrnekvédelmi kedvezrnény
megãllapItása. kiegészItô gyermekvedelmi feladatok.)
Ellátja az EgészségQgyi, Szociális és Sport Bizottság ügyviteii feladatait,
MegállapItja a Iakásfenntartási támogatásokat, az önkormányzati segélyeket.
PTR nyilvántartás vezetése
FOKA jelentés
Kozmunkaprogram szervezése, egyuttrnükodés a Munkaugyi Központtal.
Közremüködik az országgyulési és helyi képviselôk választásának elökészItésében.
Kornyezettanulmány készItése Biróság, MEP. NyugdIjfolyósitó Igazgatóság felé.
Ellátja az onkormányzat müvelôdési. oktatási elökészItô feladatokat a pénzugyi es
rnunkáltatói jogkör kivételével.
Ajegyzö utasftása alapján közremüködik a választásokkal kapesolatos feiadatokban.
Távollétében helyettesIti az anyakonyvvezetôt. Az anyakonyvi igazgatási feladatokon
belül végzi:
az elektronikus anyakonvvezési feladatok ellátása
a változások átvezetését az elektronikus anyakönyvekben (hazasságfelbontas,
haláleset, névmódositás, névváltoztatás stb.
a jegyzôkönyvek felvételét. kitöltését, a szukseges alapiratok csatolását,
rendezettseget, tárolását
a házasságkotést megelözô várakozási idö aióli felmentési határozatok.
gyámhatósági engedellyel történô kiskorüak házasságkotésenek gyakorisagát,
teijes hatályü apai efismerö nyilatkozatok száma. aiegyzôkonyvek felvétele,
kitöltése
a hãzassági névviselés rnódosItása
külfluldi állampotgárokat érintö anyakonyvi események gyakorisága, pontos
anyakonyvezése, j ogszerü elj árása
áilampolgársági eskük szervezése
(belugy) minisztériurni névváltoztatási kérelmek intézése.
levéltárnak történô adatszolgáltatás
az ASZA programban történô munkavégzés, anyakonyvi okiratok kiállitása, az
átadott/megkuldött okiratok dokumentálása
az anyakönyvi változások lejelentése. átvezetése az SZL nyilvántartáson.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzugyi ugyintézô I.

2.
3.
4.
5.

Az, állainháztartásról szóló tObbszOrOsen módosItott 1992. évi XXXVIII. Torvénvben
a helvi Onkonminvzatokra tnehatározott feladatok véazése.
Az hllarnháztartás mhködési rendjérhl szólO többszOrösen rnódositott 292/2009. (Xli.
I 9,) Kormhnyrendeletben a helyi hnkormhnyzatokra meghatározott feladatok végzése
A mindenkori hatályos költségvetési tOrvényben rneghatározott feladatok végzése.
A pénzOgvi munkateru letet érintô szabályzatok készItése. alkalmazása. folyamatos
aktualizálása a jogszahálvi módositásoknak meefelelöen.
Fend jogi szabáiyokra tekintettel a feladatok részletezése:
Vhgzi az On.kormányzat operativ gazdálkodási feladatait.
OzeaP j i az CI k rna’ zit ko1fsg etcsi konepuat
o
1
sLtta arIL1et_eer ezetet \a1eha1rar
eczuJtbe ar’ oha .ccibe, es
‘
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A szakmai szervezeti egységek, intézmények gazdasági, pénzügyi tervezési
munkáihoz szakmai iránymutatást ad és közremdködik a terveik elökészitésében,
A gazdaságpolitikai célkitüzésekkel, a helyi tervekke! osszhangban irányitás és
ellenörzés ütján biztosItja a gazdálkodási és pénzügyi fegyelern betartását. és elösegiti
a helyi tervek megvalósItását.
BiztosItja a képviselö-testüiet. a hivatalvezetés által kiadott gazdalkodási, pénzügyi
jellegü feladatok, utasItások végrehajtását.
Kapcsolatot tart az intézményvezetôkkel gazdasági ugyekben, gondoskodik pénzUgyi
inforrnálásukról, közremñködik a testulet es közötttik a szukséges e1ôirányzat
változtatások mcgvalósItásában.
Ellenôrzési tevekenysége kiterjed a munkafolyamatokba épitett ellenörzésekre,
mellyel biztositani kell a számviteli és bizonylati rend, okmányfegyelem betartását.
Negyedévenként tájékoztatja a testületet a pénzügyi helyzet alakulásárói.
Feladatköre a költségvetéssel, gazdãlkodássai kapesolatos feladatok. ugyiratok
kezelése, elintézése.
Eilátja a pénztárelienôrzéssel kapcsoiatos tevékenységet.
OsszeállItja. aktualizálja az önkormánvzati szárnviteli szárnlarendjét. felelös annak
hetartásãért, betartatásáért.
Közremüködik a heiyi kisebbségi orikormányzat köitségvetési irányeiveinek,
köitségvetésének, eves és évközi beszámolójának elkészItésében.
Reszt vesz a különbOzô pályázatok pénzugyi vonatkozásii elôkészItésében.
Az EB Pénztárrai és TB finanszIrozással kapesolatos ügyeket elvégzi pénzügyi
ugyintézd III.
Elvégzi a munkáltatói köicsönök visszatéritésével. valamint a haszon- és bérieti dijak.
különféle visszatérItendö köicsOnök beérkezésének analitikus nyilvántartását.
Elvegzi a rovid es hosszu lejaratu kolesonok anahtikus nyilvantartasat
A kCpviselô-testuiet pCnzügyi bizottságának ugyviteli teendôit közösen látja ci
igazgatási ugyintézö Il-vel.
ElkészIti az onkormányzat eves elôirányzat-feihasználási és iikviditási tervét,
Feiadatkörébe tartozik a helyi és országos választások, népszavazások pCnzeszkozeirdi
az eiôirányzat-felhasználási terv készItése, az utaIványozás, ellenjegyzés érvényesItés
betartás. Gondoskodik a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról. Feladata a
Megyei Váiasztási Irodához az elszámoiás eikészItése.
Atruházott hatáskörben utalványozó Cs kötelezettsCgváliaió a számlarendben rögzItett
esetekben.
Az onkormCnyzat dOntése alapján eikésziti ajogi szabályozásnak megfeielöen az
ONHIKI páiyázatokat.
OTP számlakOnyveld. kezeli az onkorrnányzat valamennyi a JászberCnyi OTP áltai
vezetett szárnlãját.
Konyveli a teijes OTP pCnzforgaimat kézi Cs gCpi Üton,
PCnzugyi kapcsolatot tart a szám avezetd OTP .Fiókkai /átutalások, inkasszók,
kifogások stbi
Könyveli a részben önálló kCltségvetési intézrnCnyek pCnzforgalrnát. melynek
alakulásáról rendszeresen tájékoztatja Oket, megkflldi részukre negyedCvenkCnt a
zárásokat,
BCrkönvvelés
A torvCnyi elOirãsoknak megfeleiôen valamennyi bevCteiröl szárnlát állit ki,
.KötelezettsCg vái1aIsok nyilvántartása
Havorita eivégzi a zárási teendôket Cs elkCsziti a fCkönvvi kivonatokat,
ke7 ti a negedees pLnzrnto s ‘leg1eotesekLt alaimnt a eiexec s
1
F
• eszamo..ió szCm
yagait és a péflzügy beszámoiCkteiepüiCsiönkormányzati
es ronla nenizetisegi onkonnanyzati ulasenn torteno eIoterjsztesebe

-

-

KözrernUkOdik a Rorna Nernzetisëgi Onkormanyzat koltségvetesi koncepciójána
k
köhségvetési határozatának elkészitésében, végrehajtásában, illctve az azzal
osszefuggô infonnációs szolgaltatas lebonvolItásában.
Végzi a Rorna Nemzetiségi Onkormányzat törzskonyvi bejegyzesevel, illetve
adószám
igénylésével. valarnintpenzintezeti szárnlaszám nyitásával osszefuggö feladat
okat.
A Roma Nernzetiségi Onkormányzat kötelezettségvállalás valarnint az utalvány
ellenjegyzését végzi.
Szervezi a roma nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával osszetiiggô szakm
ai
teljesitesigazolással kapcsolatos feladatokat a hatály és jogi normáknak rnegfe
lelôen.

A jegvzô utasItása alapján közremüködik a választásokkal kapcsolatos ft1adat
okban.
Távollétéhen vagy akadályoztatása esetén: pénzugyi ugyintézö II. helyettesIti.
Pénzugyi Ugyintézö IL
Az állarnháztartásról szóló többszörösen rnódosItott 1992. évi XXXVIII. törvén
yben a
helyi önkormányzatokra meghatározott feladatok végzése.
Az ãllarnháztartás rnüködési rendjérôl szóió többszörösen módositott 292/20
09. (XII.
19W) Kormányrendeletben a helyi dnkormányzatokra meghatározott feladat
ok végzése
A mindenkori hatályos koltségvetési torvényben meghatározott feladatok
végzése.
A pénzügyi munkateruletet érintô szabályzatok készitése, alkalmazása.
folyamatos
aktualizálása a jogszabályi módosItásoknak megfelelöen.
Fenti jogi szabályokra tekintettel a feladatok részletezése:
-
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Végzi az Onkormányzat operativ gazdálkodási feladatait.
Osszeállitja az Onkormányzat koltsegvetési koncepcióját, eves költségvetési
javaslatát rendelet-tervezetét, végrehajtásáról készült beszámolókat, költségvetési
rendelet- módosItásokat.
Ellátja az általános forgalmi ado AFA) nyilvántartási, bevaliási, befizetési
kotelezettsegböl adOdó feladatokat.
Javaslatot tesz az Onkormányzat és intézménye (Idôsek Kiubja) Alapitó okiratá
nak
Módositására, a szakfeladatok változása, módositásának szuksCgessége esetén.
A mindenkori hatályos koltsCgvetCsi törvény alapján igényli az önkormányzat
ot
megilletö normativ Cs egyeb támogatásokat. illetve ellenörzi azok megala
pozottságât
(Idösek Kiubja)
Az onkorrnányzat döntése alapján elkésziti ajogi szabályozásnak megfelelôen
az
ONHIKI pályázatokat.
Könyveli az elszámolási betCt számát, pCnztárt,
BérkönvvelCs
Atutalésok rögzitCse, utalása,
Kötelezettség vállalások nyilvántartása
Lakbér és bérleti dij analitikájának elkészitCse,
Közremükodik a NemzetisCgi Onkormányzat koltségvetési koncepcióiána
k
koitségvetési határozatának elkészitésCben, végrehajtásában, illetve az
azzal
osszefuggö informáciOs szoigáltatás lehonvolItásáhan,
Közrernüködik a roma nemzetisCgi onkorinányzat pénzUgyi beszárnolóin
ak
elkészItésCben,
A Nemzetisegi ()nkormányzat kötelezettségvàilaiãs valarnint az utaiván
y
ellenleg\Yeset ‘gio zerneivt
olletebe es Ja’ o,atsa
a
összeférhetetiensé.g esetén helyettesIti.
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A Nemzetisegi Onkonnányzat gazdalkodásaval osszefuggô érvényesitést végzô
ügyintézôt helyettesIti annak távolléte, akadályoztatása, illetve osszefërhetetlensége
esetén,
SegIti szervezni a roma nemzetiségi önkormányzat gazdálkodasával osszefuggö
szakmai teljesitésigazolással kapcsolatos feladatokat a hatály és jogi normáknak
megfelelöen.
A jegyzô utasitása alapján kOzremdködik a választásokkal kapcsolatos feladatokban,
Távollétében és akadályoztatása esetén: pénzUgyi Ugyintézô I. helyettesIti.
PénzUgyi ugyintézô IlL
Vezeti a Polgármesteri Hivatal és a nem önálló intézmények dolgozóinak személyi
nyilvántartásait.
Elvégzi a dolgozok torvényben elôirt mértékd és határidejd átsorolásait a munkáltatók
döntései alapján /jegyzö, polgármester/ KIR 3 rendszerben,
Kinevezéseket, munkaszerzôdéseket készIt az ijonnan belépô dolgozókról a
munkáltatók döntései alapj an.
ElkészIti és karbantartja a munkavállalók munkaköri leIrásait,
Számon tartja a dolgozók jubileumi jutalmänak esedekességeit, és a kifizetéshez
elkésziti a határozatot, valamint a számfejtési bizonylatot.
Kiadja havonta ajelenléti Iveket, ellenôrzi azok vezetését, összeállitja azok alapján a
havi távollétjelentést a MAK JNSZM Igazgatósága részére,
A beszámolókhoz adatokat szolgáltat a statisztikai állományi létszámról,
Az E-adat rendszeren keresztül adatszolgáltatas végez.
Végzi a változó bérek, helyettesitési és tülórák, jutalmak számfejtését a munkáltatói
döntések alapján.
Végzi az Onkormányzati képviselök, bizottsági tagok tisztelet dIjanak, nem rendszeres
kifizetéseknek a havi számfejtését,
Vezeti a szabadsag nyilvántartásokat,
A dolgozók igényei alapján munkáltatói igazolásokat készIt,
Közremflködik a dolgozók nyugdIj ugyeinek elôkészItésében,
Az OEP-pel és TB finanszirozással kapcsolatos ügyeket megosztva végzi a pénzügyi
ugyintézô I-el.
Valamennyi SZJA ala esô jövedelemrôl kiadja az adóévet követôen a szuksëges
igazolásokat.
yi1vantartja a Roma Nemzetiségi Onkormányzat tagjainak adatait, végzi a
tiszteletdij aik számfejtését.
Részt vesz a közmunkaprograrnok megszervezésében, gondoskcdik a közmunkások
aikalrnass.ági vizsgálatra kilidésérél, szerzôdéseik .rnegkotésérol. A MunkaUgyi
Központtal elszámol a pnzugyi teljesitésrÔl.
A munkavállalók igényei alapján elkészitteti és igényli az OTP SZEP kártyákat, vezeti
a nyilvantartasat.
A cafeteria nyilatkozatok alapjan összeállitja az étkezCsi jegyek igénylCsCt.
KSA adatszolgaltatast végez
A munkáltatói döntCsek alapján eikCsziti a teijesItrnCnyCrtCkelCs, minÔsités
dokumentumait.
A szabálysértCsek által kiszabott közérdekfl munka szervezCse, nyilvántartásának
Szervezi Cs nyilvCi. tartja a közCrdekk munka büntetCs Ietöltését.
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A kozseg területén végezhetö önkëntes rnunkárói a szerzôdések elkészitése,
nvilvántartásuk vezetése, adatszolgáltatás a szociális ugvintézô felé.
Az igazgatási OgyintézO határozatai alapján az egészségOgyi szolgáltatásra való
jogosultsagjelentese a MEP felé,
Onkományzati képviselôk, bizottsági tagok vagyon-nyi Iatkozatának nyilvántartása.
A jegyzö utasitása alapiãn közremüködik a választásokkal kapcsolatos feladatokhan.
Részt vesz a szakmai iel!egO továbbkép7éseken. szakmai napokor.
Szervezi és nyilvántartja az alap- és szakvizsga kötelezettségeket.
Szervezi az egyflttrnukodési kotelezettség alapjãn szakmai gyakorlatot végzô diákok
foglalkoztatását.
Ellátja a birtokvitás ügyek intézését.
Távollétében és akadályoztatása esetén helyettesIti a pénzügyi ugyintezô IV.
Penzugyi ugyintézô IV.
Az állarnháztartásrOl szóló többszörösen rnódositott 1992. évi XXXVIII. torvényben a
helyi önkorrnányzatokra meghatározott feladatok végzése.
Az ãllamháztartás rnükOdési rendjérôl szóló többszörösen rnódositott 292/2009. (XII.
19.) Korrnányrendeletben a helyi önkormányzatokra rncghatározott feladatok végzése
A mindenkori hatályos kö ltségvetési törvényben meghatározott feladatok végzése..
Fenti jogi szabályokra tekintettel a feladatok részletezése:
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A Jászjákóhalrna KOzségi Onkorrnányzat, Kozsegi Po1gámesteri Hivatal, Roma
Nemzetiségi Onkorrnányzat pénztárosa
Ovodai térItési dijak heszedése és a szükséges nyilvántartások vezetése.
Elszámoltatja a piaci helyjegy beszedôt
Vezeti a Hivatal és az intézményhálózat tárgyi eszköz, állóeszköz- és készlet
nyi lvántartását rnennyiségben és értékben
Leltározást, selejtezést végez a Hivatal és az intézmények dolgozóinak bevonásával
A pénztári kifizetésekhez az alapbizonylatokat elkészIti
A pénzbeli szociális segélyeket, kozfoglalkoztatottak illetményét kifizeti
KözpontosItott és egyéb állami támogatások /közmüfejlesztés, ápolási dij, rendszeres
szociális segélyek, tiszteletdIjak/ szárnfejtése és kitizetése. valamint ahol szükséges a
visszaigénylése
Az eloleg szakkonx-ni1antartas aiarnmt kiegxenlito attuto tuggo kiadasok
analitikáj ának vezetése és egyeztetése
Szotiverszabályzat vezetése
Vezeti a szigorü szárnadásü nyorntatványokat.
Bizottsági jegyzdkonyv vezetése
Munkaruha nyilvkntarti.s vezetése
Pénztór kötelezettseg váilalás elektronikus niivántartása
Vaiamennvi manuális rnunkáját oR határidôben kell eivégeznie. hogs a gépi feladds és a
zárás a szárnviteli és egvéb tOI’vén\ hen elôIrt határidöre elvégezhetô legven
KSzremükodik az országgvdlési képviselö és önkormdnvzati választásokkal kapcsolatos
munkakban.
Tüdsz iirés eldkész.itésével s végrehajtásával kapcsolatos tèladatok
]Lakcimnyilvántartással kapcsolatos feladatok ugyintézdse
A Roma Nen zetiség nkonndnvzat pnzgazdá1kodási jogRördk gyakorlésén beiüI végz
a7 r rn etesi
d oka

Távollétéhen és akadály’oztatãsa esetén a pënzugyi ügvintézö V. helyettesIti.
Pénzugyi ugyintézö V.

Ellátja a helyi ado /rnagânszemélyek komrnunális adOja. vâHalkozások komrnunâlis adOja.
ipardzési adO!, a terrnOföld bérbeadásáhOl származO IövedelemadO és gépjárrnOadO
kivetésével, valamint a számitOgépes feidolgozás.âvai kapcsolatos feladatokat:

-

-

-

-

-

-

-

határozatot készit az adOelOIrásokról és törlésekrOl,
feldolgozza az OnadOzók bevallásait, fizetési meghagyásokat készIt,
tájékoztatãst ad az adózóknak az adOzással kapcsolatos kérdésekben !bevezetett
adónemek, adóalanyi kOr, adOmérték, bevallási és befizetési határidOk, adOszámlákl
kipostázza az adOzók részére a bevalláshoz és az adatszolgáltatáshoz szükséges
nyomtatványokat, kitöltésükrOl tájékoztatást készit,
elkésziti az adózók számlaegyenleget és gondoskodik kézbesItésükrOl a befizetési
csekkekkel együtt.
gondoskodik a bevallási nyomtatványok sokszorosItásárOl, a hefizetési bizonylatok
megrendeléserOL
ellenOrzi az adOzók bevallási. bejelentési kötelezettségének teijesitését. rnulasztás
esetén rnegteszi a szükséges intézkedéseket.
figyelemmel kIséri az adóbefizetéseket, felszOlItja a hátralékkal rendelkezOket
karbantartja az adOzOk tOrzsadattári nyilvántartását, valamint a törzskivetéseket.
végzi a terhelések es törlésck könyvelését az adózOk szárnlãin,
eivégzi a külOnhözO adónernek Iajstrornozását. a zárási és nyitási feladatokat,
adatszolgáltatást végez a N’lagyar Allamkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
lgazgatósága részére,
teljesIti a társhatoságok megkereseset, megkuldi a gépjármü átjelentéseket,
közrernüködik a helyi adOrendeletek elkészItésében, mOdosItásában.

MezOgazdasági ugyek intézése
-

-

-

földhaszonbérleti szerzOdések megkotése
nóvényvédelrni feladatok ellátása
méhészek nyilvántartása

KOzoktatási fetadatok szervezése
A legyzO

utasilása aiapján

közremüködik a választásokkal kapesolatos feladatokban.

isullee ada1itataa ese en az Itaanos u’ntez Ti
he1uettesin’
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