
 Andocs Község Képviselő-testületének
    5/2011. (IV.13) számú önkormányzati
   rendelet

a 3/2007.(IV.17.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról.

   Bevezető rész

Andocs település Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.
Törvény  44/A§. (1) bekezdésének e.)pontja és A helyi önkormányzatokról szóló  1990.évi
Törvény (Ötv.) 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület
működésének részletes szabályait az alábbiak szerint határozza meg:

        1.§.

A Rendelet (továbbiakban: R) 1.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2)Az önkormányzat megnevezése: Andocs Község Önkormányzata
(3)Az önkormányzat címe: 8675 Andocs, Szent Ferenc tér 1.
(4)Az önkormányzat működési területe: Andocs Község közigazgatási területével egyezik

meg.
(5)Az önkormányzati feladat -és hatáskörök gyakorlása a képviselő-testületet illeti meg.
(6)A képviselő-testület szervei: a polgármester , Összeférhetetlenségi és Vagyon

nyilatkozattételi
Bizottság.

(7)A képviselő-testület hivatalának neve és címe: Andocs, Nágocs Községek Körjegyzősége.

Az 1.§ .(7) bekezdésének rendelkezése változatlan marad.

2.§.

A R. 5.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Andocs Község Képviselő-testületének létszáma 7 fő, névszerinti felsorolását jelen rendelet 1.
sz. függeléke tartalmazza. A Képviselő-testület határozatképes , ha az ülésen 4 fő jelen van..A
képviselő-testület munkatervének megfelelően ülésezik. Ezen kívül- szükség szerint-alakuló,
rendkívüli, illetve ünnepi ülést és közmeghallgatást tart.

            3.§.

A R. 6.§. (6) bekezdés e.)pontja hatályát veszti.

            4.§.

A R. 7.§.(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés  lép:

A rendes ülések időpontját a munkaterv tartalmazza, az ülések napját a tárgyhó utolsó



hetének szerdájára, 9.00 órára kell ütemezni.

5.§.

A R. 8.§.(2) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Kormányhivatal kezdeményezi.

6.§.

A R. 13.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A polgármester a napirendek összeállításáról, az előterjesztésekről, azok sorrendjéről, a
képviselő-testületi meghívó végleges tartalmáról a rendes ülést megelőzően legalább 7 nappal,
rendkívüli ülést megelőzően legalább 1 nappal dönt.

7.§.

A R.14.§. (1) bekezdés a.), b.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

a.)  a körjegyzőt
b.)a körjegyzőségi hivatal szakügyintézőjét.

   ......    8.§.

A R. 14.§. az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

A képviselők és az ülésre meghívottak legkésőbb az ülés meghívóban szereplő kezdési
időpontjáig kötelesek előre személyesen, vagy  telefonon jelezni, ha az ülésről késnek, vagy
nem tudnak azon részt venni.

   ......9.§.

A R. 15.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A szakértővel egy tekintet elá esnek a körjegyzőségi hivatal szakügyintézői és az
előterjesztések  előkészítésében közreműködök.

10.§.

A R. 16.§.(2)bekezdés f.)pontja , (4) bekezdése helyébe a követlező rendelkezés lép:

 f.)a körjegyzőségi hivatal szakügyintézője

(4)Az előterjesztés törvényességi véleményezéséről  a jegyző, vagy az általa kijelölt személy
gondoskodik. A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a kormányhivatal által tett
törvényességi észrevételek teljes terjedelmükben a képviselő-testület elé kerüljenek.

11.§.



A R. 31.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendeleteket és határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos
sorszámmal, évszámmal kell ellátni.

          12.§.

A R.32.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet alkotását kezdeményezheti a képviselő-testület tagja, bizottsága, a jegyző, a helyi
társadalmi szervezet vezetőtestülete, valamint a választópolgárok erre irányuló népi
kezdeményezéssel, helyi népszavazással.

13.§.

A R. 33.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet-tervezetet a jegyző a körjegyzőségi hivatal közreműködésével készíti elő.

    ........ 14.§.

A R.35.§.(1) ,(2) és (8)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testületek által elfogadott rendeletek kihírdetéséről a jegyző gondoskodik. A
jegyző a rendeletek kihírdetéséről annak elfogadását követő 3 napon belül köteles
gondoskodni.
A jegyző a rendeletet  a körjegyzőség épületében lévő hirdetőtáblán  történő kifüggesztéssel
hírdeti ki.

(2)A rendelet elfogadásáról, a cím megjelölésével az Önkormányzat közterületen lévő
hirdetőtábláin hírdetményt kell közzé tenni megjelölve azt is, hogy hol tekinthető meg a
rendelet teljes szövege.

(8)Az elfogadott hatályos rendeletek szövege a körjegyzőség jegyzői irodájában tekinthető
meg.

15.§.

A R. 35/A§.(5)-(8)  bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

(5)A képviselő-testület nyilvános ülésein készült jegyzőkönyvekbe bárki betekinthet. A zárt
ülésről készült jegyzőkönyvbe a képviselő-testület tagja, a tárgyban közvetlenül érdekelt vagy
annak hivatalos megbízottja, a kormányhivatal vezetője, továbbá a jegyző tekinthet be.

(6)A jegyzőkönyvet az ülésen készült hangfelvétel, vagy írásos jegyzet alapján kell elkészíteni.

(7)A jegyzet alapján készült írásos jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készül. Egy példányt a



mellékletekkel együtt a jegyző kezeli, egy pédányt az ülést követő 15 napon belül- a
kormányhivatalhoz felterjesztik,továbbá egy-egy példányt- a zárt ülésről készült jegyzőkönyv
kivételével- a települési könyvtárban, egyet körjegyzőség jegyzői irodájában kell elhelyezni.

(8)A jegyzőkönyv egy példányát – a zárt ülés kivételével- az állampolgárok a körjegyzőség
jegyzői irodájában- ügyfélfogadási időben-megtekinthetik a hozzátartozó dokumentumokkal
együtt, az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása mellett, arról -költségtérítés ellenében-
másolatot kérhetnek.

16.§.

A R. 36.§. (2), (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2)Az önkormányzat rendszeresen a körjegyzőség hirdetőtábláján közzéteszi a
tevékenységével kapcsolatos legfontosabb-így különösen a hatáskörére, illetékességére,
szervezeti felépítésére,szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésre, az általa kezelt adatfajtákra és a működéséről szóló jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra vonatkozó  adatokat.

(5)A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényt Andocs, Nágocs Községek
Körjegyzőségénél  kell előterjeszteni a jegyzőnek címezve. A jegyző az igényt megvizsgálja és
intézkedik annak elutasítása vagy teljesítése iránt.Az adatot kezelő szerv az igény tudomására
jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz annak eleget.

17.§.

A R. 37.§ (2) bekezdése helyébe  a következő rendelkezés lép:

A közmeghallgatás időpontjáról a képviselő-testület munkatervében rendelkezik, erről a
lakosságot
a polgármester tájékoztatja legalább 15 nappal korábban az Önkormányzat hirdetőtábláján
hírdetményi közzététel, illetve minden lakáshoz eljuttatott meghívó útján.

18.§.

A R.38.§.(3) bekezdése  helyébe a  következő rendelkezés lép:

A polgármester munkaidőben az Önkormányzat hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben
fogadja a választópolgárokat.

19.§.

A R.40.§ (2), (4) és (7) bekezdései helyébe  az alábbi rendelkezések lépnek:

(3)A képviselő jogosult megbizatása idejére képiselői munkájához igénybe venni a
körjegyzőségi hivatal erre kijelölt helyiségét, az önkormányzat által térítésmentesen
biztosított informatikai szolgáltatásokat.

 A képviselőket a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a körjegyzőség köztisztviselői,



az intézmények vezetői, ügyintézői munkaidőben kötelesek fogadni, és részükre a képviselői
munkához szükséges tájékoztatást,ügyviteli közreműködést megadni.

(1)A képviselő- a lakossági kérelmek, panaszok, bejelentések megismerése érdekében-
fogadóórát
a körjegyzőség jegyző által kijelölt helyiségében is megtarthatja a munkaidőn túl.

  20.§.

A R. 41.§.(5) bekezdése helyébe  a következő rendelkezés lép:

Igazoltan van távol a képviselő-testület üléséről az a képviselő, aki távollétét az ülés előtt
legalább 1 nappal bejelentette, s fontos okból, vagy betegség miatt marad távol.

  21.§.

A R. 42.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Bárki tehet a képviselővel szemben összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentést a
polgármesternél. A kezdeményezést a polgármester haladéktalanul köteles  átadni az
összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálására felhatalmazott Összeférhetetlneségi bizottságnak.

22.§

A R. 43.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselők kötelesek a törvényben meghatározottak szerint az abban megjelölt határidőig a
vagyonnyilatkozatok kezelésére és vizsgálatára kijelölt Összeférhetetlneségi Bizottság részére
a vagyonnyilatkozatot zárt borítékban leadni.A képviselőre vonatkozó adatokat  tartalmazó
vagyonnyilatkozat- az ellenőrzést biztosító adatok kivételével- nyilvános , a családtagok
nyilatkozata viszont nem.

23.§

A R. 45.§.(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A bizottság tagjait, elnökét a képviselő-testület zárt ülésen nyílt szavazással választja meg.

24.§

A R.49.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A bizottság ülsééről – a napirend közlésével- minden képviselőt értesíteni kell a körjegyzőség
hírdetőtábláján elhelyezett meghívóval.

25.§



A R. 53.§.(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A bizottság  jegyzőkönyvét  az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni a jegyzőnek
törvényességi ellenőrzésre, aki gondoskodik annak továbbításáról a Kormányhivatalhoz az
ülsét követő 15 napon belül.

            26.§

A R.54.§.(1) bekezdése helyébe  a következő rendelkezés lép:

A bizottságok ügyviteli feladatainak ellátásáról a körjegyzőségi hivatal gondoskodik. A
bizottság tevékenységéhez adatot szolgáltatni, a döntéstervezetet előkészíteni, a bizottsági
ülélsen részt venni a jegyző által kijelölt, a téma szerint illetékes köztisztviselők feladata.

27.§.

A R.55.§ (6) bekezdése helyébe  a következő rendelkezés lép:

A polgármester meghatározza a körjegyzőségi hivatal köztisztviselőinek azon körét, akik
kinevezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához,
jutalmazásához egyetértése szükséges.

28.§.

A R. 57.§ (1), (3)  bekezdései  az alábbaik szerint módosulnak és (4)-(5) bekezdéssel
egészülnek ki:

(2)A képviselő-testület Nágocs Község Képviselő-testületével közösen határozatlan időre –
pályázat alapján- a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban megállapított  képesítési
követelményeknek megfelelő körjegyzőt nevez ki.

 A körjegyző vezeto Andocs, Nágocs kÖzségek Körjegyzőségét , szervezi és összehangolja
a hivatal munkáját.

 A körjegyző felett a munkáltatói jogokat  Andocs és Nágocs községek  Képviselő-testületei
közösen, az egyéb munkáltatói jogokat Andocs és Nágocs községek Polgármesterei évente
felváltva gyakorolják.

 A körjegzyő ügyfélfogadási rendje megegyezik a körjegyzőség ügyfélfogadási rendjével.

29.§.

A R.58.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal

A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal- elnevezéssel- az
önkormányzat működésével, továbbá az önkormányzati igazgatási és közigazgatási hatósági



ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Andocs Község Képviselő-testülete Nágocs kÖzség Önkormányzatával közösen tartja fent
Andocs, Nágocs Községek Körjegyzőségét, amely szervezet ellátja a polgármesteri hivatal
feladatait.

A körjegyzőségi hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben
meghatározott feladatokat.

(3)A Körjegyzőség ügyfélfogadási rendje a következő: hétfő-szerda  7:30-16:00 , míg kedden,
csütörtökön és pénteken 7:30-12:00 óra.

(4)A Körjegyzőség köztisztviselői teljesítmény követelményének alapját képező éves kiemelt
célokat a  fenntartó  önkormányzatok képviselő-testületei hagyják jóvá.

(5)A Körjegyzőség belső szervezeti tagozódását a Körjegyzőség Ügyrendje határozza meg.

(6)A Körjegyzőséget a körjegyző, illetve felhatalmazása alapján az arra feljogosított ügyintéző
jogosult képviselni.

(7)A körjegyzőségi megállapodás jelen rendelet függelékében található.

30.§'

A R. 63.§' (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére az Ötv.-ben meghatározott szabályok
irányadók.Az önkormányzat működéssének belső ellenőrzéséről a képviselő-testület éves belső
ellenőrzési tervében foglaltak szerint a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás
feladatellátásához csatlakozva gondoskodik.

31.§.

A R.64.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok társulésairól és együttműködéséről szóló 1997.évi
CXXXV. Törvény  alapján a 4. számú függelékben felsorolt társulásokban vesz részt.

32.§.

A R. 66.§  helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat a Szlovákiai Dercsika településsel, és az Ausztriában fekvő Flaurling
településsel ápol testvér-települési kapcsolatot.

Záró rendelkezés

          33.§

(1)E rendelet kihírdetését követő napon lép hatályba.



Kelt: A n d o c s , 2011. április 13.

Werner Józsefné    Törőcsik Ferencné
 körjegyző      polgármester


