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Szentlőrinckáta Község
Önkormányzata

JEGYZOKONYV

KészÜlt: Szentlőrinckáta Község Önkormá nyzat Képviselő-testületéne k 2Ol4, november
t7.-én megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

79l2O14. íXI.17.) Önk. Kt. határozat

szentlőrinckáta közsé9 Önkormányzatának képviselő-testületea két ülés között történt fontosabb eseményekről,
i ntézkedése kről szőló tájé koztatót elfog adta.

aOl2OL4. (XI.17.) önk. Kt. határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata képviselő-
testü letének lO / 20 14. (XI.... ) ön kormá nyzati rend'el ete
a Képviselő-testület Szervezeti és lvlűköáési
Szabályzatáról

Szentlőrinckáta község Önkormányzata Képviselő-
testületének LL / 2OL4.(XI. ) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsá9i feltételeiről

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-
testületének L2/2Ot4. (XI...) önkormányzati rendelete a
helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

81/2O14. (XI.17.) önk. Kt. határozat

a Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Információs Havi Lap'' című időszaki lap
adatai az alábbiak szerint módosítja:
: szentlőrinckátai Hírmondó

A lap kiadója: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata
2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.

Felelős szerkesztő: szabó viola
Az újság 400 példányszámban, kéthavonta jelenik meg 8 oldal
terjedelemben (első és utolsó oldal színes) A/4 formátumban.
A lap terjesztése üzletekben, közintézményekben történik.

a2/2Ol4. (XI.17.) önk. Kt. határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete ú9y
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ravataloió
épületét nem adja bérbe az egyháznak.

83/2O14. íXI.17.) önk. Kt. határozat

szentlőrinckáta község Önkormányzata képviselő-testülete a
Sülysáp Környéki Szociális Társulás Társulási Tanácsba Nagy
István polgármestert delegálja .



Szentlőrinckáta Község Önkormányzat
Képviselő-testület

Jeovzőkönvv
készült: szentlőrinckáta község onkormányzata képviselő-testületének üléséről 2oI4. október17-én 16.00 órai kezdettel az ön[orm ányzat tanácskozó termében.

Jelen vannak: Nagy István polgármester
Zombori Gábor Menyhért képviselő,
Horti Sándor képviselő,
Mészárosné Imre Eszter képviselő,
Szabó Viola képviselő,
Sziráczki Csaba képviselő,
Turza Zsolt képviselő,
Mezeiné Kovács Margit aljegyző.

Meohívottak;
Tarnavölgyiné dr. Tényi Á9nes Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai JárásiHivatal vezető
Horváth Józsefné gazdálkodási főelőadó,
Romhányi Róbertné igazgatási főelőadó,
Delényi Sándor Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

NagY István Polgármester kÖszöntr a képviselőtestület tagjait és a meghívottakat. Külön köszöntiTarnavÖlgYiné dr. Tényi Ágnest a Pest ívlegyei Kormányhiiátal t\agykáiai Járási Hivatal vezetőjét.

iné dr. Tényi Ágnes köszönti tagjait enteket. Aegbízott kérésére vagyok je|en üléJén. n a hivatalmagam vagy .munkatársam jele ő-testül ennyiben aestület részéről igény merül fel ztatást rási Hivatal
ől.

Köszönöm a meghívást.

A polgármester az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz két jegyzőkönyv hitelesítőre

. szabó viola

. sziráczki csaba képviselők személyében.

A képviselőtestÜlet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Szabó Viola ésSzir áczki Csa ba képvise lő ket jegyző könyv h ite l esítőne k.

Nagy István polgármeste_r napirendi pont felvételét javasolja. 8. napirendi pont Sülysáp KörnyékiSzociális Társulás Társulási Tanácsba tagdelegálás,

A kéPviselőtestÜlet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendipontokat és a napirendi pont felvételét,

Naoirend:

1,./ ,Tájékoztató a kéPviselőtestület két ülése között történt fontosabb eseményekről, ésintézkedésekről
Előadó: Nagy István polgármester

2, / T ájékoztató Szentlőri nckáta Község Ön kormá ny zata 2OI4. évi gazdál kodásána k há rom negyedéves teljesítéséről
Előadó: Nagy István polgármester

3./ Előterjesztés Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
M ű ködési szab ály zatáról szól ő ö n korm á nyzati rende let m eg a l kotásá ra



Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

4,/ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeirő l szóló önkormányzatirendelet megalkotására
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

5,/ Előterjesztés a helYi önkorm ányzati képviselők tiszteletdíjá ről szőló önkormányzati rendeletmegalkotására
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

6,/ Előterjesztés ön kormányzati lap nyi lvántartási adata i nak módosításá ra
Előadó: Nagy István polgármester

7./ Római Katolikus Egyház kérelme
Előadó: Nagy István polgármester

8,/. Sü.lysáp Környéki Szociális Társulás Társulási Tanácsba delegálás
Előadó: Nagy István polgármester

Zárt ülés

9./ BURSA HUNGARICA ösztöndíj rendszerhez beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

1./ Napirendi oont

Tájékozta_tó a kéPvisetőtestüIet két ütése között történt fontosabb eseményekrőI, ésintézkedésekről
Előadó: Nagy István polgármester

Nag.y István polgármester: Tisztelt KépviselőtestületI A képviselőtestület két ülése között
tÖrtént fontosabb eseményekről, és intézkedésekről az alábbi tájékoztatást adoÁ: 

'

rződése az önkormányzatnak.
keresnünk. Esy jászberényi

tartását, ennek az éves díja
megkeresek, hogy mennyiért

- Felvettem a kaPcsolatot egy pályázatíróval, aki figyelné a pályázati kiírásokat és amennyiben
olYan Pályázat jelenne meg, amire mi is tudnánk pályázni, akkor az elkészítését vállalná.
(szerződéskötést követően).
-, A ko.nYha ebédlőjében a villanyvezeték leéget, rendkívüli helyzet állt elő, a zavartalan működés
érdekében azonnal el kellett vé9ezni a javitást. Egy nagykátai vállalko)óval vé,eztettem el amunkát Domonkos Pállal, aki már dolgozott az onrórmányiatnak, A munkát 200:o0ó,_-ii + ÁrÁösszegért vállalta.
- KÖrnYezetvédelmi .mérnökkel volt egy megbeszélésem arra vonatkozóan, hogy a községlegnagyobb problémáját a zöldhulladék elhelyezését megoldjuk, Az ún. pedá9ógús földeken,i
Önkormányzati tulajdon ) ami a Turai utca végén vari szeretnék a zöldhuÍlaáetnar helyóikialakítani. Azért kértem a környezetvédelmi mérnök segítsé9ét, hogyn1ily"n feltéteiek
szükségesek hozzá,
- Dr. Mike RÓbert atyával és a temetkezési vállalkozőval folytattunk megbeszéléseket köztemető
kialakítása végett. Nem jutottunk sokkal előbbre a probléma megoldásábai.
- A Gesztenyefa Óvodában a gyerekek részére rociéozés lett elináítva.- Az intézménYek vezetőivel, iskola, Óvoda, könyvtár kéthetente megbeszélést tartunk a
prog ramok egyeztetéséről.

kérem a képviselőtestület tagjait, aki egyetéft és elfogadja a két ülés között történt fontosabb
eseménYekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót, rézretéméléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat éstartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:



79l2O14. (XI.17.) önk. Kt. határozat

Szentlőrinckáta Község önkormányzatának Képviselő-testülete
a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadta.

2./ Napirendi oont

Tájékoztató Szenttőrinckáta Község Önkormányzata 2074. évi gazdálkodásának
h á ro m n egyed éves te lje sítésé rő l
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Megkérem a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a képviselő-testülettel a napirendi pontot.

Sziráczki Csaba bizottság elnöke: A Pénzügyi, Gazdasági-és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta
az önkormányzat 2Ot4. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatÓ. A
bizottság megállapította, hogy a bevételek és a kiadások időarányosan alakultak. Az iparűzési
adóból származó bevétel jól teljesültek,
A pénzügyi , Gazdasági-és Ellenőrzési Bizottság a tájékoztatót képviselŐ-testületnek elfogadásra
javasolja.

Horti Sándor képviselő: Az egyéb kiegészítő szolgáltatásnál a működési célú pénzeszköz átvétel
elkülönítési pénzalapnál mit takar az 5.900.000.-Ft?

Horváth Józsefné gazdálkodási főelőadó: Itt a közmunkások, diákmunkán lévők munkabére és
a megvásárolt szerszámok szerepelnek.

Mészárosné Imre Eszter képviselő: Az a megállapításom, hogy az intézmények még
költekezhetnek.

Horváth Józsefné gazdálkodási főelőadó: Abban az esetben, ha a költségvetésbe be van
terVezVe.

Mészárosné Imre Eszter képviselő: Én is vásároltam a Faluház és Könyvtárba bútorokat ezek
nem itt szerepelnek?

Horváth Józsefné gazdálkodási főelőadő= Azúj számviteli törvény szerint a beszerzés az egyéb
készlet beszerzésnél szerepel.

Nagy István polgármester: Kérem a képviselőtestület tagjait, aki egyetért és elfogadja
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 20t4. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
teljesítéséről szóló tájékoztatót, kézfelemeléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8O/2O14. íXI.17.) önk. Kt. határozat

Szentlőrinckáta rcözség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2074. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről szóló - a

határozat mellékletét képező - tájékoztatót az 1-9. sz,
táblázatokkal együtt elfogadja.

Határidő: azonnal
Fele!ős: Nagy István polgármester



3./ Napirendi pont

Előterjesztés SzentlŐrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testütetének Szervezeti és
Működési sza bá lyzatá ról szóló önkormányzati rendelet megat kotá sára
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

NagY István Polgármester: Megkérem Mezeiné Kovács Margit aljegyző asszonyt, ismertesse a
képviselŐ-testülettel a napirendi pontot.

Mezeiné Kovács Margit aljegyzŐ: A napirend anyagát korábban már megkapta a T.
Képviselőtestü let.
Kérem, ha kérdés van azt tegyék meg,

Horti Sándor képviselŐ, Én a magam részéről kérném, az képviselő-testületi ülés anyaga
elektronikusan legyen megküldve.

Sziráczki.Csaba képvisetŐ: Én azt szeretném javasolni, hogy a körzeti megbízottat is hívjuk meg
a képviselő-testületi ülésre.

NagY István Polgármester: Kérem a képviselőtestület tagjait, aki egyetért és elfogadjaSzentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületéÁek Szervóieti és Műkódé;i
szab ály zatáró l szó ló ö n ko rmá nyzati re nd e l etet kézfel emeléssel szav azzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja;

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata képvisető-testületének
LO / 2OL4,(XI..., ) önkormányzati rendelete

a KépviselŐ-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Szent KépviselŐ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekez kotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ir1bekez feladatkörében eljárva, a Magyarország nerviÖnkor törvény 42.§-ban relhataimazás aláp;án a kö]vetkezőrende irendjéről.

I. Fejezet

Álta!ános rendelkezések

1. §

(I) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata,

(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe:
2255 Szentlőrinckáta, Arany János utca 26.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet:
Szentlőrinckáta rcozség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

@) Az önkormányzat illetékességi területe: Szentlőrinckáta község közigazgatási területe.

(5) Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 730743

2,§

Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben
állapítja meg.



3.§

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és
adományozására külön rendeletet alkot.

4.§

Az önkormányzat hivatalos lapja: Szentlőrinckátai Hírmondó.

5.§

A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 7 fő. A Képviselő-testület névjegyzékét az
1. számú függelék tartalmazza.

6.§

Az Onkormányzati feladatokat a képviselŐ-testület, a képviselő-testület bizottságai, a polgármester
és a képviselő-testület hivatala látja el.

II. Fejezet

Az önkorm ányzat feladata, hatásköre

7.§

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2OI1. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében foglaltak közül a gazdasági programban maga
határozza meg, hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

8.§

Az önkormányzat az Mötv. 13. § (2) bekezdésének figyelembe vételévei önként vállalt feladatokat
nem lát el.

9.§

A jegyző rendszeresen köteles a KépviselŐ-testületet tájékoztatni a képviselő-testület feladat- és
hatáskörét érintő változásokról.

10. §

A KépviselŐ-testület a feladatait az Mötv. 4L§ (2) bekezdése szerint látja el, és egyes hatásköreit
önkormányzati rendelettel ruházza át.

11. §

Az Mötv. 42. §-ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a képviselŐ-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az alapilletmény

meg határozása,
b) a helyi közúgy megoldásának vállalása, vagy az arről történő lemondás,
c) a hitelfelvétel értékhatártól függetlenül,
d) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.

III. Fejezet

A képvise!ő-testület működése

1. A képviselő-testület üléseinek száma

12. §

A Képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.



3.§

(1) A KéPviselő-testület évente, munkaterve szerint 11 alkalommal tart rendes ülést.
(2) A KéPviselŐ-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselő-
testÜlet által határozattal elfogadott éves munkaterv tartalmazza. Az éves munk-atervben az (1)
bekezdésben meghatározott ülésszámtól több ülést is elő lehet írni.
(3) A munkatervet minden év január 31-éig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezettjavaslatok alapján a jegyző - a gazdasági programot figyelembe véve - állít össze.
(4) A munkaterv tartalmazza:

a) az ülések időpontját,
b) az adott ülésen tárgyalandó témákat,
c) az előterjesztő megnevezését,
d ) az előterjesztésben közreműködőket,
e) szükség szerint az egyeztetési kötelezettséget,
f) szÚkség szerint az előterjesztéssel kapcsolatos tartalmi követelményeket.

14.g

(1) Rendkívüli ülést kell összehívni
a) ha a képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,
b) ha azt más hivatalos szervek kezdeményezik.

(2) RendkívÜli Ülést lehet összehívni, ha a polgármester megítélése szerint az (7) bekezdésen kívüli
esetben a képviselő-testület összehívására van szükség.

2. A képviselő-testületi ülések összehívása

15.§

(1) A kéPviselŐ-testÜlet ülését a polgármester az elfogadott éves munkatervben meghatározottak
szerint, vagy rendkívüli ülés esetén hívja össze és vezeti.
(2) Ha a Polgármesteri tisztség betöltetlen| vagy a polgármester tartósan akadályoztatva van,akkor a kéPviselŐ-testület tagjaiból választott alpolgármester látja el az (I) bekezdés szerinti
feladatokat.

estület sztott alpolgármesteri tisztség egyidejű
r és a ület tagjaiból választott alpoigárÁestérnzügyi, Ellenőrzési Bizottság elnöke hívja össze
viselő-t

(4) A kéPviselŐ-testület ülését - főszabályként - az önkormányzat székhelyére kell összehívni.
(5) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülését
a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni.

16. §

A kéPviselŐ-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni.

17. §

kéPviselŐ-testület rendkívüli üléseit az ülés összehívására jogosult személy hívja össze.
képviselő-testület eseti határozatot hoz a rendkívüli ülés megtartásáról,

18. §

(1) A kéPviselŐ-testület rendes ülésének összehívása írásos és elektronikus úton (e-mail) küldött
meg hívó továbbításával történik.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell

a) az ülés helyét,
b) az ülés időpontját,
c) a tervezett napirendeket,
d) a napirendek előadóit,
e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.

(3) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket.
(4) A meghívót és az előterjesztéseket á képviselő-testületi ülés időpontja előtt 3 nappal ki kell
kúldeni.

(1) A
(2) 

^



(5) A meghívót az alábbi személyeknek kell megkúldeni
a) a képviselőknek,
b) a jegyzőnek, aljegyzőnek,
c) Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének,
d) körzeti megbízottnak,
e) i ntézményvezetőknek,
f) a tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek képviselőinek,
g) a nem állandó meghívottaknak,
ga) az előterjesztőknek és
gb) akiket az ülés összehívója megjelöl.

19.§

(1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos
meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik, legkésőbb a rendkívüli ülést
megelőző napon.
(2) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,
b) elektronikus levélben (e-mailben),
c) e7yéb szóbeli meghívással.

(3) A szóbeli meghívás esetében lehetőség szerint biztosítani kell az előterjesztések
meg hívottakhoz történő eljuttatását.

20. §

(1) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.
(2) A me9hívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához
kapcsolódóan

a) a jegyzőt,
b) az aljegyzőt,
c) roma nemzetiségi önkormányzat elnökét,
d) az illetékes országgyűlési képviselőt,
e) az e rendelet által meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit. (71.§)

(3) Tanácskozási jog illeti me9 az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a
meghívottak közül

a) az önkormányzat intézményének vezetőjét, vagy azt,
b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.

27.g

A képviselŐ-testület üléséről a lakosságot tájékoztatni kell. A tájékoztatás formája: a meghívó
kifüggesztése az önkormányzat hirdetőtáblájára, valamint az önkormányzat
,Wfry_W. _s_4_e_nüoíin c_ka_ta=h u h o n l a pj á n.

3. A képviselő-testület ülésének vezetése

22.g

A képviselő-testület ülésének vezetése során ellátandó feladatok
a) a képviselő-testü let hatá rozatképességének megá llapítása,
b ) 1egyzőkönyv- hitelesítők vá lasztása,
c) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,
(1) d) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése,
e) napirendenként
ea) a vita levezetése, ezen belül hozzászőlásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,
eb) a vita összefoglalása,
ec) az indítványok szavazásra való feltevése,
ed) a határozati javaslatok szavaztatása,
ee) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,
ef) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,
f) a rend fenntartása,
g) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,
h) az időszerű kérdésekről tájékoztatás,
i) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,



j) azülésbezárása,
b tajéuoztatás a kbvetkező ülés várható időpontjáról, napirendjéről.

23.g

(1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a kéPviselőknek tÖbb

mint a fele, azaz 4 fő jelen van.
(2) Ha u. (r; bekezdéében megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatkéPtelen,

Á Áauro.uitéptut"n ülést 7 n"ÓÓn belül ugyanazon napirendek tárgyalására Újra össze kell hívni,

24,9

Jegyzőkönyv hitelesítőket csak a képviselő-testületi tagok közül lehet választani, maximum 2 főt. A

hitelesítők feladata az elkészült jegyzőkönyv aláírÉ ssal történő hitelesítése.

25.§

napirendi pontokat, A képviselő joga, hogy javaslatot tegyen a

új napirendi pontok felvételére, a javasolt napirendi pontok
(1) A pol9ármester előterjeszti a

napirendi pontok felcserélésére,
törlésére.
(2) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű
dönt.

26. §

szótöbbséggel, határozathozatal nélkül

(1) A képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek.alapján nyilvános vagY,zárt.

iij n pbpuiselő-testület egyedi döntéssel - egyszerű szótöbbséggel - hozzászólási jogot ad a

t<épviselő-testlllet ülésén meg;elent személynék. A döntésében meghatározza a hozzászőlás

maximális időtartamát.
1sl tlozzászólási jo9ot nem lehet adni azokban az esetekben, melyeknél zárt Ülést lehet elrendelni.

Á'hozzászőlási jbg feltétele, hogy az érintett személy a hozzászőlási jog megadása előtt a

képviselő-testutei ulését viselkedésével ne zavarja. A hozzászőlási jog megvonásra kerÜl, ha az

érintett személy nem tartja be a számára megadott időkeretet,

t+in r.epviselőltestület zárt ülésére a Mötv. +o.S rt)-(:l bekezdésében foglaltak az irányadóak.

27, 9

(1) A napirendi pont tárgyalását me9előzően szóbeli kie9észítésre Van lehetőség. Ennek

mógtételéie az előterjesztő és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogos.ult.

rzj- a szóbeli kiegéézítés során rrem lehet megismételni az Írásbeli előterjesztést, annak az

előterjesztéshez képest új információkat kell tartalmaznia,

28.§

(1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a

kérdést intézni.
(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja
észrevételekre.

képviselőnek és a meghívottnak joga van

össze, egyúttal reagál az elhangzott

Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként
szavazásra.

29.§

a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel

30. §

A szavazás előtt a jegyzőnek joga van törvényességi észrevételt tenni.

31. §

Egyszerű többség esetén a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének ,,igen"

szavazata szüksé9es,



32. §

Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 4 képviselŐ)
egybehangzó szavazata szükséges

a) a Mötv. 42.g 7,,2.,5.,6., 7. pontjában foglalt esetekben,
b) törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez,
c) jelen rendelet alapján meghatározott esetekben,
d) képviselő kizárásához,
e) összeférhetetlenség, méltatlansá9 megá l la pításá hoz,
f) képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
g) a Mötv. 46,§ (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.

33.§

(1) A képviselő-testület döntéseit (határozat, rendelet) általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel
hozza.
(2) A képviselő-testület a jelenlévő képviselők egynegyedének indítványára név szerinti szavazást
rendel el.
(3) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint
szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti, A szavazás
végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.

34. §

(1) A titkos szavazásról a képviselŐ-testület esetenként dönt.
(2) A titkos szavazás lebonyolításáról esetileg megválasztott adhoc bizottság gondoskodik.
(3) A titkos szavazás eredményéről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít. Ezt a 1egyzőkönyvet
csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

35. §

Az e rendelet 26-33. §-ában foglaltak a képviselő-testület bizottságaira is vonatkoznak.

36. §

(1) A képviselőnek joga van az Mötv. 32.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott felvilágosítás-
kérési joggal írásban élni.
(2) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés- és problémafelvetés minősül, amely szoros kapcsolatban
áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, vagy valamely irányítása alatt álló Szervezet
tevékenységi körével.
(3) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a képviselő-testület ülésén nyújtják be, Úgy az érintettnek
csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem
igényel. Ellenkező esetben az ülést követően legkésőbb 15 napon belül, Írásban kell válaszolni. A
válasz elfogadásáról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt,
(4) Az ülésen az adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást kérő képviselő nyilatkozik. Ha a

választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. Amennyiben a
választ a képviselő-testület elutasítja, elrendeli a felvilágosítás-kérés tárgyának részletes
kivizsgá lását.

37. g

(1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez
kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a határozati javaslat az
indoklással.
(2) A képviselő-testület ülésére írásos előterjesztést kell benyújtani, melyet a meghívóval együtt
meg kell küldeni az érintetteknek.
(3) Kivételes esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre is, ha azt a képviselŐ-testület egyszerű
szótöbbséggel elfogadta. Az ülés napján vagy az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsátott
írásos előterjesztést szóbeli előterjesztésként kell kezelni.
(4) Előterjesztés nélrul napirendi pontot nem lehet tárgyalni. Írásos előterjesztés nélkül nem lehet
tárgyalni a rendeletalkotással összefü99ő napirendet.



38.§

(1) Az előterjesztések lehetséges taftalmi elemei
a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,
b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok

végrehajtásával kapcsolatos információk,
c) a téma ismertetése,
d) a jogszabályi háttér bemutatása,
e) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban,
f) döntést igénylő témánál különböző változatok

ismertetése,
bemutatása, azok következményeinek

g) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás
bemutatása,

h) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt,
l) határozati javaslat, vagy határozati javaslatok,
7) rendelettervezet, rendelettervezet indoklása,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelmények közül a polgármester határozza
meg az adott előterjesztésnél alkalmazandó tartalmi elemeket.
(3) A költségvetési koncepció elfogadásának részletes szabályai

a) a költségvetési koncepciót a bizottsági véleményekkel együtt kell beterjeszteni,
b) a költségvetési koncepciót akkor kell beterjeszteni a képviselő-testület elé, ha a pénzügyi,

Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság írásbeli véleményével a koncepciót a képviselő-testületi ülés;lé
benyújtásra alkalmasnak minősítette,

39.§

(1) Az Írásos előterjesztéseket a jegyzőnek jogszerűségi szempontból meg kell vizsgálnia.
(2) A 1egyző a hivatal Útlán gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintettekhez való
elj uttatásá ról.
(3) Az Írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester legfeljebb 2o 9épelt
oldalra korlátozza.
(4) A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az e rendelet 37-3B.
§-ában, valamint a 39. § (1)-(3) bekezdésében előírt követelményeknek.

40,§

(1) A határozati javaslat az írásos vagy a szóbeli előterjesztésben vagy a polgármester által a vita
összefog la lása után megfogal mazott javaslat.
(2) A határozati javaslat részei

a) a határozat szövege,
b) a végrehajtást igénylő döntéseknél
ba) a határozat vé9rehajtásáért felelős személyek neve,
bb) a határozat végrehajtásának időpontja.

(1) A képviselő-testület döntései 
41' §

a) a határozat,
b) a rendelet.

(2) A képviselŐ-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt
a) a napirend meghatározásáról,
b) az úgyrendi kérdésekről,
1. a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a felvilá9osítás-kérésre adott válasz

elfogadásá ról.

42.§

(1) A képviselŐ-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó szerinti
megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a vé9rehajtásért felelős személy megnevezését.
(2) A képviselŐ-testület hatósági határozataira - az Mötv.-ben foglalt eltérésekkel - a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairől szólő 2OO4. évi CXL. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
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43. §

A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő,
ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal
hó, nap megjelöléssel).
A határozatok jelölése a következő formában történik:

egyedi sorszámmal kell
pontos időpontját (év,

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..,.(...., .....) önkormányzati határozata a ,.... ...... -ról.

44.§

A jegYző gondoskodik a képviselŐ-testületi határozatok nyilvántartásáról. n határozat-nyilvántartás
formái

a) a határozatok nyilvántartása sorszám szerint,
b) a határozat-kivonatok nyilvántartása sorszám szerint növekvő sorrendben,
c) a határozatok betűrendes nyilvántartása,
d) a határozatok határidő nyilvántartása.

45.§

(1) A kéPviselŐ-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszon
továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormanyiaii
melyet a képviselő, a tárgy szerint ilietékes bizottiág, á iegyző, vagy az alpo
önszerveződő közösségek vezető testülete írásban t<ezoááenyezíót a pot
Polgármesternek joga van a rendelet alkotásijavaslatát testületi ülésen szóban is előterjeszteni.
(2) A kéPviselŐ-testület határozattal dönt arról, hogy a rendelettervezet megtárgyalása egyfordulós
vagy kétfordulós.
(3) Rendeletalkotás esetén a képviselőt-testületnek joga van a beterjesztett javaslat felett
általános és részletes Vitát is tartani, Az erre vonatkozó inJítványról a képvűelő-testület vita nélkül
dönt.
(4) A rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe
szÜkség szerint bevonja a hivatal tárgy szerinti illetékés szemályeit, valamint külső szakértőt. -
(5) A rendelet helyben szokásos kihirdetésének n ódjai

a) kÖtelező jelleggel.az_ önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezés,
b ) könyvtárba n történő el helyezéssel,
c) az önkormányzat hivatalos honlapján : www.szentlorinckata.hu

(6) A költségvetési rendelet elfogadásának részletes szabályai:
a) a kÖltségvetési rendelet-tervezetet át kell adni az érintett bizottságok részére,
b) a rendelet-tervezetet a bizottsági véleményekkel együtt kell beter.leszteni,
c) a kÖltségvetési rendelet-tervezetet akkor kell beterjeszteni a képvlselÓ-testutet elé, ha a

PénzÜgYi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság írásbeli véieményével a tervezetet a képviselő-
testületi ülés elé benyújtásra alkalmasnak minősílette,

46.g

(1) A kéPviselŐ-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal
kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésénék ioőponqát 1év,hó, nap megjelöléssel),

A rendeletek jelölése a következő formában történik:
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..,.,/...,. (..,.: .....) onkormányzati rendelete

(2) A jegyzőgondoskodik a képvi;iő-i;;ili;i ;;;d;i;l;i;;k ;uii"ji?lur,a,o,.
A rendelet-nyilvántartás formái
a) rendelet-nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével,
b) rendeletek sorszám szerint, növekvő sorrendben,
c) rendeletek betűrendes nyilvántartása.

(3) A kéPviselŐ-testület évenként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosságát.
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(4) A jegyző gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő
foglalásáról.

4. Ajegvzőkönyv

47.g

(t) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben
vannak jelen.
(2) A tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni

a) a napirend tárgyát,
b) az előterlesztőt vagy előterjesztőket,
c) az előadókat,
d) a hozzászólókat.

(3) A tárgyalt napirendeknél legalább a
képviselő-testület valamely tagja kérésére
szerint a jegyzőkönyvbe rögzíteni.

tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A
a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó

48.§

(1) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy a megfogalmazott javaslatra hányan szavaztak igennel,
hányan nemmel, hányan tartózkodtak.
(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést. A határozat és a
ienoelétét<et a jegyzőkönyv szövegébe beépítve, és a rendeleteket a jegyzőkönyv mellékleteként.
(3) A jegyzőkönyvet 3 példányban kell készíteni

a) egy példányt a jegyző kezel (ez az irattári példány),
b) egy példányt meg kell küldeni a területileg illetékes megyei kormány hivatalnak,
c) egy példány a képviselő-testületi példány, mely a polgármester részére kerül átadásra.

(4) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell
a) a meghívót,
b) a jelenléti ívet,
c) az írásos előterjesztéseket,
d) a je1yzőkönyv szövegében nem szereplő rendeletet, vagy
e) a képviselők kérése alapján
ea) a képviselői indítványokat,
eb) a képviselői hozzászólásokat,
ec) a képviselői interpellációkat.

49. §

(1) A képviselő-testület - az e rendelet 24. §-ában meghatározott módon - dönt a jegyzőkönyv-
hiielesítők választásának szükségességéről, A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítőknek is alá
kell írniuk.
(2) Az Mötv, 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségijog biztosításáról a jegyzőnek

keil gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni.
(s) Á képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.
A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad.

IV. Fejezet

A telepü|ési képviselő

50. §

A települési képviselő eskü letételének megszervezése a legyző feladata,

51.§

A települési képviselő - a Mötv. 32.§ (2) bekezdés i)-k) pontokban me9határozottakon túl -
köteles

a) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,
Áj repviset§höz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét

óvni,
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c) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni
d) személyes érintettségét bejelenteni a képviselő-testület döntéshozatalában.

52. §

A települési képviselők járandósá9ait az önkormányzat képviselő-testülete külön rendeletben
határozza meg.

V. Fejezet

A képviselő-testü let bizottsá9ai

53.§

A képviselŐ-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében bizottságokat hoz létre.

54.§
A képviselő-testület bizottsá9ai

a) Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság
b) a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság.

55. §

(1) A Pénzü9yi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság tagjainak száma 3 fő.
(2) A képviselŐ-testület elé a Pénzü9yi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság állásfoglalásával
benyújtható előterjesztések :

a) költségvetési koncepció,
b) önkormányzat éves költségvetése,
c) költségvetés teljesítéséről szóló beszámolók,
d) hitel felvétel,
e) helyi adó kivetése,
f) i ntézmény a lapítása, összevonása, megszü ntetése,

56. §

A Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottság 55.§ (2) bekezdésében felsorolt feladatokon túl:
1. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre,
a vagyonváltozás (vagyonnövekedés,- csökkenés) alakulását, értékeli azaztelőidéző okokat.
2. Yizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.
3. Ellenőrzi a működési, fenntartási és felújítási előirányzatok felhasználását, a bérgazdálkodást,
4.Ellátja a vagyonnyilatkozat vizsgálatát.
5. Figyelemmel kíséri a település teljes fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítását, javaslatokat tesz
a képviselŐ-testület felé a fejlesztési tevékenység koordinálására, egyes fejlesztési feladatok közös
kooperációban való megvalósítására.
6. Ellenőrzi az önkormányzati beruházásokat.
7 . Közreműköd i k az ön kormá nyzati fej lesztési tervek kidol gozásá ba n.
8. Közreműködik az önkormányzat vagyoni-pénzügyi kihatással járó rendelet tervezeteinek
kidolgozásában.
9. Vizsgálja az önkormányzati vagyon, működtetésével, felhasználásával, vállalkozásba vételével
kapcsolatos lehetőségeket a tárgykörben javaslatot dolgoz ki és azokat a képviselő-testület elé
terjeszti.
10,Közreműködik a képviselő-testület gazdasági programjának elkészítésében illetve,
vég rehajtásába n.
11. Elemzi a község kiaknázandó gazdasági lehetőségeit.
12. Javaslatot dolgoz ki a helyi adók kivetésére.
13. Ellátja a képviselő-testület által átruházott hatáskörében a feladatokat.
14.Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek hasznosítására, ezt figyelemmel
kíséri és ellenőrzi.
15. Figyelemmel kíséri a kommunális beruházásokat.
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57. g

(1) A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagjainak száma 5 fŐ.

izi A képviselő-testület elé a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottsá9 állásfoglalásával
be'nyújtható előterjesztések: szociális, oktatási, kulturális tárgyú önkormányzati rendelet
tervezetek,
(3) A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság feladatai:

1.Ellátja a képviselő-testület által átruházott hatáskörében a feladatokat.
2.Ellátja az egészségügyi, szociálpolitikai, irjúsá9 egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos
feladatokat.
3. Figyelemmel kíséri az idősek, betegek, csökkent munkaképességűek helyzetét.
4.Figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal egészségügyi, szociálpolitikai tevékenységét.
5.A hátrányos helyzetű lakossá9 körülményeit folyamatosan figyelemmel kíséri, a problémák
feloldásához javaslatokat, programokat dolgoz ki .

6. Közrem ű köd i k a szociál is alapszolgáltatások hatékony szervezésében.
7. Ellátja a közművelődési feladatokat, előkészíti véleményezi a közművelődéssel kapcsolatos
rendeletet, javasolja emlékművek, szobrok, emléktáblák elhelyezését utca nevek adását,
megvá ltoztatását.
8.Figyelemmel kíséri és koordinálja a sport és szabadidős tevékenységet.
9. Szervezi az állami és a községi ünnepek, falunap helyi megrendezését,

58,§

A bizottságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.

59.§

(1) A bizottság szükség szerint ülésezik.
(2) A bizottsági üléseket a bizottsági elnök hívja össze. A bizottsági elnök akadályoztatása és a
bizottsági elnöki pozíció betöltetlensége esetén az ülést a korelnök hívja össze.
(3) Az üléseket a bizottsá9 elnöke vezeti. Amennyiben az ülést más hívta össze, Úgy az összehívó
köteles az ülést vezetni.
(4) A bizottsá9 ülése nyilvános vagy zárt. A zárt ülésre vonatkozó szabályok a képviselŐ-testületi
zárt ülésekre vonatkozó szabályokkal egyeznek meg.
(5) A bizottság a döntéseit egyszerű vagy minősített többséggel hozza,

60. §

(1) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és e9y
tagja írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a 1egyző köteles megküldeni az
illetékes kormány hivatalnak.
(2) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a képviselŐ-testület hivatala látja el.
(3) A bizottság döntéseiről a jegyző nyilvántartást vezet,
(4) A bizottság évenként beszámol a képviselő-testületnek a bizottság tevékenységéről. A
beszámoló előterjesztésének elkészítéséről a bizottság elnökének kell gondoskodnia.

VI. Fejezet

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

5. A polgármester

61. §
A polgármester főállású tisztségviselő.

62.g

A polgármesternek joga van e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett Írásbeli nyilatkozatával
lemondani, amelyet az alpolgármesternek juttat el.
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63.§

(1) A polgármester Mötv. 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további feladatai
a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,
b) me9határozza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,
c) képviseli az önkormányzatot,
d) kaPcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel,
e) fogadóórát tart,
f) nyilatkozik a sajtónak.

(2) A polgármester fogadóórája: csütörtök 10-12 óráig.
(3) A pol9ármester külön utasításban, saját hatáskörben szabályozza a polgármesteri feladat- és
hatáskör tekintetében a kiadmányozás rendjét.

6. Az a!polgármester

64, §

(1) A képviselŐ-testület tagjaiból választott alpolgármester feladatait eseti jelleggel a polgármester
határozza meg.
(2) Az alpolgármester az általa ellátott feladatokról szükség szerint beszámol a polgármesternek.

7. Ajegyző

65.§

A jegyző az Mötv. 81. § (1)-(3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai
a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a hatáskörét érintő jogszabályokról,
b) tálékoztatja a képviselŐ-testületet a hivatal munkájáról, az ügyintézésről,
c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,
d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, határozatok érintettekkel való megismertetését.

VII. Fejezet

A képvise!ő-testület hivatala

66.§

(1) A kéPviselŐ-testület TÓalmási Közös Önkormányzati Hivatalának szervezeti tagolása
a) a legfelső szint a jegyző,
b) aljegyző
c) a 1egyző mellett, de a jegyzőtől függetlenül működik a belső ellenőrzés, melyet a Sülysáp

Környéki Szociális Társulással kötött megállapodás alapján lát el.
c) a jegyzőnek alárendelve működik
ca ) az önkormányzati gazdálkodást,
cb) az adóhatósági feladatok ellátását,
cc) az anyakönyvi igazgatást,
cd ) közigazgatási feladatokat
el látó köztisztviselők.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezeti tagolást a képviselő-testület a jegyző és a polgármester
javaslatának figyelembevételével határozza meg.
(3) A jegyző felelős a polgármesteri hivatal költségvetési szervként való
szabályozási kötelezettség teljesítéséért. Az elkészített dokumentumok közül
és Működési Szabályzatát a képviselő-testület határozattal fogadja el.
(4) A hivatal belső szervezeti dokumentumait a hivatal hirdetőtábláján közzé
kell függeszteni a hivatal ügyfélfogadási rendjét.

működéséből fakadó
a hivatal szervezeti

kell tenni. külön is ki
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VIII. Fejezet

A lakosságga! való kapcsolati formák, lakossági fórumok,
a közmeghallgatás

67. §

(1) Általános közmeghallgatást kell tartani az Mötv, 54. §-ában foglaltak szerint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl rendkívüli közmeghallgatást kell tartani
az alábbi tárgykörökben, kérdésekben

a) helyi adó bevezetése,
ó) a település egészét, va9y részét érintő településrendezési, fejlesztési elképzelések.

(3) Altalános közmeghallgatást és rendkívüli közmeghallgatást egyszerre is lehet tartani,
(4) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.
(5) A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő.testület rendes ülésének összehívására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

68.§

A közmeghallgatás olyan fórum, ahol az állampolgároknak és a helyben érdekelt
szervezetek képviselőinek joga van közérdekű kérdést felvetni, és javaslatot tenni.

69,§

A közmeghallgatást a polgármester vezeti, Akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő-
testületi ülés vezetésére vonatkoző szabályokat kell alkalmazni.

70,§

A képviselŐ-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatására és a
fontosabb döntések előkészítésébe való bevonására falugyűlést hív össze.

IX. Fejezet

Együttműködés az önszerveződő közösségekkel

7L5

Tevékenységi körében tanácskozási jog illeti me9 a képviselő-testület ülésén az alábbi
önszerveződő közösségek képviselőit

a) Szentlőrinckátai Polgárőrség elnöke
b) Reménység Nyugdíjas Klub elnöke
c) Szentlőrinckátai Diáksport és Utánpótlás-nevelő Egyesület elnöke
d) Csibészke Alapítvány elnöke
e) Szentlőrinckátai Római Katolikus Egyházközségért Közhasznú Alapítvány elnöke

X. Fejezet

A képviselő-testület gazdasá9i programja

72.g

(1) A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján működik.
(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé
terjesztéséről a polgármester gondoskodik.
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XI. Fejezet

Vagyonnyilatkozat

3.§

(1) A polgármester, az alpolgármester és a települési képviselő, törvényben meghatározott
határidőben és rendszeressé9gel a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottsá9nak címezve
benyújtja a kitöltéskori állapotnak megfelelő adatok alapján kitöltött vagyonnyilatkozatát.
(2) A va9yonnyilatkozatot a polgármester, az alpolgármester és a települési képviselő névvel
ellátoit nyílt borítékban, hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát névvel ellátott, zárt borítékban, a
ragasztásnál kézjegyével, aláírásával ellátva adja át a Bizottsá9nak. A Bizottsá9 az átvételről
elismervényt ad.
(3) A Bizottság a leadott vagyonnyilatkozatokat, illetve a kapcsolódó iratokat nyilvántartásba veszi.
A nyilvántartás adatait az l.sz. melléklet taftalmazza.
(4) A Bizottság, ha a nyilvántartásba vételkor megállapítja, hogy a vagyonnyilatkozat tételre
kötelezettek valamelyike nem teljesítette törvényi kötelezettségét, a mulasztót felhívja a
vagyon nyi latkozat pótlásá ra, a törvényi következményekre va ló figyel meztetéssel.

74.g

(1) A vagyonnyilatkozatokat az egyéb iratoktól elkülönítetten kell kezelni, biztonsági zárral ellátott
lemezszekrényben kell tárolni a Polgármesteri Hivatal irattárában.
(2) A nyilvános vagyonnyilatkozat megtekintését a Bizottság a Polgármesteri Hivatal arra kijelölt
helyisé9ében az érdeklődők részére, hivatali idő alatt biztosítja. Az érdeklődő i9ényét a Bizottság
elnökénél jelenti be. A betekintésről a Bizottság nyilvántartást vezet.

75.§

(1) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, annak konkrét tartalma miatt - a kifogásolt rész és
tartalom megjelölésével - bárki kezdeményezhet.
(2) Amennyiben a kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét
és tartalmát, a Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására.
(3) Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy a kezdeményezés
nyilvánvalóan alaptalan, a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a
kezdeményezést.
() Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van
helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást, illetve adatot taftalmaz. Az új tényállás
nélküli, ismételt kezdeményezést a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja,
(5) Az ellenőrzési eljárás lefolytatásához a Bizottság az érintettől a vagyonnyilatkozatában, illetve
hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat (pl.:
személyi adat, ingatlan pontos címe, helyrajzi száma, gépjármű azonosító, stb.) kérhet. Az érintett
az azonosító adatokat haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül köteles írásban átadni a
Bizottság nak.
(6) A családtagok vagyonnyilatkozata, valamint az ellenőrzési eljáráshoz bekért azonosító adatok
nem nyilvánosak, abba csak a Bizottság tagjai tekinthetnek be.

76.§

(1) Az ellenőrzési eljárás során történő betekintésről nyilvántartást kell vezetni.
(2) Az ellenőrzési eljáráshoz írásban benyújtott azonosító adatokat az el;árást követő 8 napon belül
me9 kell semmisíteni. A megsemmisítésről a Bizottság gondoskodik és annak megtörténtét
jegyzőkönyvben dokumentálja.
(3) Az újra nem választott képviselő vagyonnyilatkozatát átvételi elismervény ellenében vissza kell
adni a képviselőnek, Elhalálozott képviselő esetében a vagyonnyilatkozatát a Bizottság
megsemmisíti.

XII. Fejezet

záró rendelkezések
77.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és
MŰködési Szabályzatáról szóló 6/1998. (XI.30,) és az azt módosító 13/7999, (IV.26.), 23/7999,
(XII.15.), az 5/2OOO. (III.09.), a 6/2007. (IX.26.), a 70/2002. (X.30.), a II/2OO2. (X1.27,),
72/2004. (VII.26.), az 5/2OO5. (IV, 25.), a 8/2006. (X.16.), a 10/2006. (XI. 06.), az I/2008. (L
28.) 7/2OIO.( X.14.), 3/20t7, (III.29.) önkormányzati rendelet.

Nagy István
polgármester

Mezeiné Kovács Margit
aljegyző

1. számú függelék a

Polgármester:

Képviselők:

LO / 2OL4.( XI..) önkormányzati rendelet 5.§-hoz

Nagy István

Horti sándor
Mészárosné ]mre Eszter
szabó viola
sziráczki csaba
rurza zsolt
Zombori Gábor Menyhért

1. számú melléklet a tO/2OL4.(XL ) önkormányzati rendelet 73. § (3) bekezdéséhez

A Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési Bizottsá9 feladat és hatásköre a va9yonnyilatkozatok
kezelésével összefüggésben :

- képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése,
- a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,
- a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását,
- a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány
biztosítása a Polgármesteri Hivatalon keresztül,
- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében:. a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító

adatok írásbel i bejelentésére,
. a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése, és az ellenőrzést követő 8

napon belüli törlése,
- a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményének a Képviselő-testület soron
következő ülésén való tájékoztatás.

A nyilvántartás szabályai
1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyilvántartást a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrzési
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) vezeti. A nyilvántartásokat évenként kell vezetni.

2, A Bizottság elnöke - a polgármesteri hivatalon keresztül - gondoskodik a vagyonnyilatkozat-
téte l hez szü kség es nyomtatvá n y ok beszerzésérő l,

3. A bizottság a képviselők, illetve a polgármester rendelkezésére bocsátja a va9yonnyilatkozat
nyomtatvá nyokat:

- a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat nyomtatványát személyenként 2
példányban, valamint
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- a hozzátartozói vagyonnyilatkozatot a hozzátartozők számának megfelelően 2-2
példányban.

A nyomtatvány első példányát a bizottságnak kell leadni, mí9 a második példány a
vagyonnyilatkozatot adó személy példánya.

4, A bizottsá9 gyűjti a képviselők, illetve a polgármester vagyonnyilatkozatát, valamint a
hozzátartozó i va g yo n nyi l atkozato kat.

5. A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba veszi, feltünteti a
vagyonnyilatkozatok beérkezési időpontját,

6. A bizottság a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkozó határidő lejárta előtt 7 nappal áttekinti
a nyilvántartását, és figyelmezteti azt a képviselőt, illetve a polgármesteft, aki még nem tett eleget
a vagyonnyi latkozat-tétel i kötelezettségének.
A felszólítás célja, hogy a kötelezettségüknek határidőig eleget tudjanak tenni.

7, A bizottsá9 a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkozó határidő lejártakor ellenőrzi a
nyilvá ntartását.
A jogkÖvetkezmények ismertetése mellett ismételten felszólítja a vagyonnyilatkozat-tételi
kÖtelezettségre azokat, akik ezen kötelezettségüknek határidőre nem tettek eléget.
(Amennyiben a hozzátartozői vagyonnyilatkozat hiányzik, akkor is az érintett képviselőt,
polgármestert kell felszólítani a kötelezettség teljesítésére.)

8. A Bizottság elnöke a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozata nyilvánosságát biztosítja.
A vagyonnyilatkozatok bizottsági példányait páncélszekrényben, illetve tűzbiztos lemezszekrényben
kell őrizni a nyilvántartásokkal együtt.

9. A hozzátartozői vagyonnyilatkozatokat szintén a Bizottság őrzi. A hozzátartozói
vagyonnyilatkozatok nem nyilvánosak, ezért azokat elkülönítetten kell kezelni. Az őrzésük
pá ncélszekrényben, i l letve tűzbiztos lemezszekrényben történ het.

A hozzátartozői vagyonnyilatkozatba csak a Bizottság tagjai tekinthetnek be a képviselő,
polgármester vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.

A volt képviselő hozzáLartozójának vagyonnyilatkozatát a képviselő megbízatásának megszűnését
követő egy év elteltével a nyilvántartásból törölni kell.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a va9yonnyilatkozatban foglalt adatok
valódiságtartalmának ellenőrzése.
2, A KépviselŐ-tetülethez, polgármesterhez, önkormányzati hivatalhoz beérkezett,
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló kezdeményezést haladéktalanul át kell adni a
Bizottsá9 na k.

3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét
tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye.
Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt
részét és tartalmát, a Bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására.
Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés
nyilvánvalóan alaptalan, a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a
kezdeményezést.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat
esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot)
tartalmaz.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállítás nélküli - ismételt
kezdeményezést a Bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

4, A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából a Bizottság az azonosító adatok
írásbeli közlésére szőlítla fel az érintett képviselőt, polgármestert.

5, A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárással érintett személyt az eljárás során
meg ha llgathatja.
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A meghallgatásról és a Vagyonnyilatkozat egyeztetésrőljegyzőkönyvet kell felvenni.

6, A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásáról jegyzőkönyvet készít.

A vagyonnyilatkozattal kapcsotatos eljárás nyilvántartásai
1, A vagYonnYilatkozattal kapcsolatos eljárási cselekményekről nyilvántartást kell vezetni.A nyilvántartásnak tartalmaznia kell :

- az eljárás kezdeményezésének idejét,
- az eljárás kezdeményezőjének nevét,
- az eljárás kezdeményezésének okát - röviden,
- az eljárás kezdeményezésének elutasítására vonatkozó megjegyzéseket,- az eljárás lefolytatása érdekében az azonosító áoui'ot toÉsener és azokvisszaérkezésének időpontját,
- az eljárás eredményét,
- az eljárás eredményéről a képviselőtestület tájékoztatásának időpontját.

2. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatokhoz kapcsolódva
vagyonnyilatkozatokba való betekintésről. A nyilvántartásba fel

- a betekintés időpontját,
- a betekintés okát,
- a betekintő nevét, minőségét,
- a betekintő aláírását,

nyilvántartást kell vezetni a
kell jegyezni:

Az adatvéde!mi szabályok
A Bizottság a felállítását követő 15 napon belül elkészíti a hozzátartozói vagyonnyilatkozatoknYilvántartása és kezelése, valamint az ellenőrzés lefolytatásanoz-siutrág* "u.onosító adatokvédelmét szolgálő Adatvédelmi szabályzatát. A szabályzaiot a Bizottság valamennyi tagjának alákell írnia.

4./ Naoirendi pont

Előterjesztés a szociális cétú tűzifa támogatás jogosuttsági feltételeiről szóIó
ön kormá nyzati rendelet megaIkotásá ra
Előadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

ovács pviselőtestület! A Belügyminisztérium 46/2074,rendel gszám alatti települési Ónkormányzatok szociális
nYag V tő támogatási igényt nyújthatnak be. A szociálisrláshoz ogatás igénytéóérőt zőíq. izeptemoer 30-ándöntö BM r mányzatokk a szociális rászorultság ltéteieit. A

ló jogosultságról a települé A szociális
a .ké.relem benyújtásában n rögzíteni
élú tűzifában részesülőtől el

Kérem az .előterjesztés megvitatását és a mellékelt rendelettervezet minősített többséggel történőelfogadását.

Horti sándor képviselő: A kiszállítást az önkormányzat biztosítja?

Mezeiné Kovács Margit aljegyzŐ: Természetesen az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat
biztosítja a tűzif a kiszál l ítását.

NagY. István Polgármester: Kérem a képviselőtestület tagjait, aki egyetért és elfogadja aszociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről -szaía 
ontólmányzati rendeletet,kézfelemeléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat éstartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja;
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Szentlőrinckáta község Önkormányzata Képviselő-testületének
LL / 2Ol4.(XI. ) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Szentlőrinckáta község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szőlő 2OIL évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 8.pontjában
meghatározott feladatai ellátása körében a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2Ot4.(Ix.25.) BM
rendeletének 2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

( 1) A rendelet hatálya kiterjed Szentlőrinckáta község közigazgatási területén állandó
bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre,

- ma9yarállampolgárra,
- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltra,
- letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,
- a ma9yar hatóság által menekültként elismert személyekre,
- hontalanokra.

2. §.

(1) Juttatásban részesülhet és az elbírálás során előnyt élveznek, akik a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

- a.) aktív korúak ellátására,
- b,) időskorúak járadékára,
- c.) adóssá9kezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
- d,) lakásfenntartási támogatásra jogosult vagy

-e.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő

család.

(2) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő kérelmező
részesíthetŐ, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg :

- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2oo o/o-át
( 57.000.- Ft-ot),

- családban élő esetében a mindenkori öregségi nyu9díj legkisebb összegének 150
o/o-át, (42.750.- Ft-ot).

(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. §.

A juttatás igénylése kérelem alapján történik. A kérelem mintát az I. sz. melléklet
ta rta lmazza.
A kérelmeket legkésőbb 2015. január 31-i9 lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal
szociális ügyintézőjénél.

A juttatás iránti kérelmekben az önkormányzat polgármestere dönt,

Döntést követően a tűzifát legkésőbb 2015. február 15-i9 lehet átvenni a
határozatban meghatározottak szerint.

4.s

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2015, március 31-én hatályát veszti.
Ki hi rdetéséről a jegyző gondoskod i k.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Nagy István
polgármester

Mezeiné Kovács Margit
alje9yző
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5./ Naoirendi oont

Előterjesztés a helYi Önkormányzati képviselők tisztetetdíjáról szóló önkormányzati
re n de l et m eg a I kotá sá ra
E!őadó: Mezeiné Kovács Margit aljegyző

Mezeiné Kovács Margit aljegyző: Tisz
önkormányzatairól szóló törvény (a továbbia
képviselő-testütet az atakutó vagy az azt követő
felülvizsgálja szervezeti zabátyza
alapján megválasztja a bizottsá
dönt i lletményúkről, tisz
Javaslom, hogy a Képvi képviselői tiszteletdíj mértékét bruttó 35.ooo Ft-ban, a nemképviselő bizottsági tagi ruitó 15.000 Ft-ban állapítsa meg.
kérem a Tisztelt képv , hogy az előterjesztés megvitátása után a rendeletet -minősített többséggel - skedjén.

Nagy István polgármester: Kérem a képviselőtestület tagjait, aki egyetért és elfogadja a helyiÖnkormánYzati kéPviselők tiszteletdíjáról szóló önkormtnyzati róndeletet, kézfelemelésselszavazzon.

Szentlőrinckáta KÖzség.Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat éstartózkodás nélkül az alábbi rendeLetet alkotja:

Szentlőrinckáta KÖzség Önkormányzata Képvise!ő_testületének

t2/ 2Ol4. (XI...) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

KÖzség Önkormányzat KépviselŐ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
ztosított feladatkörében eljá rva Magyarorszá g helyi önkormá nyzátui rót szőlő 20 I I.
vénY 143.§ (4) bekezdés f) pontjábán kapott}elhátalmazás aláplán a következőket
bbi rendeletet alkotja :

A rendelet hatálya

1.§
(1) A rendelet hatálYa az Önkormányzati képviselőkre, és a Képviselőtestület állandó bizottságainaknem képviselő tagjaira terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre, az alpolgármesterre.

Az önkormányzati képviselőket
- megválasztásuk időpontjától
tiszteletdíj illeti meg,

Tiszte!etdíj

2.§

és a képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő tagjait
megbízatásuk megszűnéséig - e minőségben végzett munkájuliért

A tiszte!etdíj mértéke

3.§
(1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja havi bruttó 35.000 Ft,

(2) A kéPviselőtestület állandó bizottsá9a nem képviselő ta9jának a tiszteletdíja havi bruttó
15.000 Ft.
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A tiszteletdíj mérséklése és megvonása

4.§

(1) A KépviselŐ-testület és a bizottság üléseiről igazoltan csak legkésőbb az ülést megelőző
munkanap 12 Őráig szóban vagy Írásban a polgármesternek - bizottság esetén a bizottság
elnökének - történő bejelentés alapján lehet távol maradni, Igazolt távollétnek számít, ha a
tiszteletdíjra jogosult több napon át igazolt betegsége, munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos
kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

(2) A képviselő az ülés megkezdésekor köteles a polgármesternek, bizottsági ülés esetén a
bizottság elnökének bejelenteni, ha az ülés közben ideiglenesen vagy vé9legesen eltávozik.
Igazolatlan hiányzásnak számít, ha a képviselő testületi ülés közben indoklás va9y a
polgármesternek történő előzetes bejelentés nélkül véglegesen távozik az ülésről,

(3) Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a Képviselő-
testületi vagy bizottsá9i ülése(ke)n, akkor az alábbiakban meghatározott módon és mértékben a
havi tiszteletdíja csökkentésre kerül :

Képviselő-testü leti
hiányzás esetén a

Bizottsági ülésről
esetén a képviselő

(5) A (4) bekezdésben foglaltak
készült jegyzőkönyvek alapján
távozásának pontos idejét.

a)

b)

ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő
képviselő következő havi tiszteletdíját 20%-al kell csökkenteni.

való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás
következő havi tiszteletdíját 10%-al kell csökkenteni.

ellenőrzése az üléseken készült jelenléti ívek illetve az ülésekről
történik, melyben fel kell tüntetni a képviselő érkezésének és

A tiszteletdíj kifizetése
5.§

c) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(4) Ha a képvise|Ő hat hónapon belül a testületi vagy a bizottsági ülések feléről igazolatlanul vagy
előzetes bejelentés nélkül hiányzik a következő hat hónapra tiszteletdíja megvonásra kerül.

(1) Az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület állandó bizottságai nem képviselő tagjai
tiszteletdíjának számfejtése, és kifizetése tárgyhó 10. napjáig történik.

(2) A tiszteletdíjak kifizetésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

záró rendelkezések
6.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési képviselők
tiszteletdíjának megállapításáról szőló 8/2010. (X].01,) számú önkormányzati rendelet.

Nagy István

polgármester

Mezeiné Kovács Margit

alje9yző
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6./ Naoirendi pont

E l őte rj esztés ö n ko rmá n yzati t a p ny i lvá nta rtá si a d ata i n a k m őd o sítá sá ra
Előadó: Nagy István polgármester

Nagy István polgármester: Felkérném Szabó Viola képviselőt, ismertesse a képviselŐ-testülettel
az ön kormá nyzati lapra vonatkozó áraján latokat.

Szabó Viola képviselő: Legelőször is az újság nevére tennék javaslatot Szentlőrinckátai
Hírmondó lenne az újság elnevezése és 8 oldal terjedelemben jelenne meg. Három nyomdától
kértem árajánlatot az egyit< cég csak 2000 példánytól vállalná a nyomtatást. Ez már nekünk nem
jó, mivel uhi újrágunxZoo petoány számban készülne. A második cég a Patkós Stúdió ők készítik
á'tóalmási újsá-goi ők 71.420.-Ft-ért vállalnák. A harmadik cég a PetTerGusz_ Kft Ők készítik a
szentmártonti;tái rijsegját, Ók 62,000.-Ft-ért vállalnák a 400 példány nyomtatását g oldallal.

Nagy István polgármester: Azt is el kell dönteni, hogy az Újságért kérjünk-e pénzt ha igen akkor
mennyit, vagy pedig teljesen ingyenes legyen.

Mészárosné Imre Eszter képviselő: Én azt javasolnám ne legyen ingyenes.

Turza Zsolt képviselő: Én is azt támogatom, hogy ne legyen ingyenes.

Horti Sándor képviselő: Megpróbálhatjuk árulni az újságot, de az korábban sem jött össze.

Nagy István polgármester: Azt a megoldást is lehetne választani, hogy a nyugdíjasok
ingyénesen kapnák az újságot. A 400 példányból 200 példányt pénzért adnánk. Ez dilemma nekem
lS.

Szabó Viola képviselő: Érdeklődtem több településen ]ászfényszarun ingyenes az Úlság, Gödöllőn
fizetős. Amennyiben belefér a költségvetésbe akkor ingyenes is lehetne.

Nagy István polgármester: Azt a megoldást is lehetne választani, hogy az Újság + oldalból
álljon. Nem |enne fontos minden hónapban megjelentetni, lehetne kéthavonta is.

Mészárosné Imre Eszter képvise!ő: A havi lap nagyon munkaigényes és nem biztos, hogy a 8
oldal minden hónapban megtöltődik tartalommal. Amennyiben a havi lapnál maradunk akkor az
oldal szám 4 oldal vagy maximum 6 oldal legyen. A nyári rendezvények megtöltik az Újságot.

Horti Sándor képviselő: Tartalmilag a fix hír kell.

Sziráczki Csaba képviselő: A honlap is elvesz az olvasók létszámából.

Nagy István polgármester: A honlapot az idősebb korosztály nem olvassa. Azt is el kell dönteni,
hogy jut el a lakossághoz az újság.

Zombori Gábor képvisető: Régebben is az idősebb korosztály vette az Újságot. Én azt
javasolnám, hogy kéthavonta jelenjen meg,

Horti Sándor képviselő: Ha pénzért áruljuk az újságot nem biztos, hogy mindenkihez eljut az

információ,

Szabó Viola képviselő: Meg kell határozni, hogy kik lesznek a szerkesztők,

Nagy István polgármester: Én szeretném, ha Szabó Viola lenne a főszerkesztŐ.

Szabő Viola képviselő: Köszönöm és én mé9 a szerkesztőség tagjának gondolnám Turjányi
Adrient, Madarási Anitát, Horti Sándort, Mészárosné Imre Esztert és az önkormányzat részéről a
jegyző asszonyt.

Nagy István polgármester: Kérem a képviselőtestület tagjait, aki egyetért az önkormányzati laP

nyi lvá ntartási adata i na k módosításával, kézfelemeléssel szav azzon.

Szentlőrinckáta xozség önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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81/2014. íxI.17.) önk. Kt. határozat

szentlőrinckáta község Önkormányzata képviselő-testülete a
,,Lőrinckátai Információs. Havi Lap'' című időszaki 

- 
lap

nyilvántartási adatai az alábbiak szerint módosítja;

Az újság neve: Szentlőrinckátai Hírmondó
A lap kiadója: Szentlőrinckáta Község Önkormányzata

2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26.
Felelős szerkesztő: szabó viola
Az újság 400 példányszámban, kéthavonta jelenik meg 8 oldal
terjedelemben (első és utolsó oldal színes) A/4 formátum-ban.

A lap terjesztése üzletekben, közintézményekben történik.

A képviselőtestület felkéri a polgármesteft a szükséges
i ntézkedések megtételére.

Határidő: 2014. november 25.
Felelős: Nagy István polgármester

7./ Naoirendi oont

Római Katolikus Egyház kéretme
Előadó: Nagy István polgármester

NagY István Polgármester: Tisztelt Képviselőtestület! Dr. Mike Róbert kanonok úr kérelemmelfordult a kéPviselŐ-testülethez, mégpedig abból a célból, hogy az önkormányzat tulajdonában lévőravatalozó épüle z egyház részére.
Az egYház bérle lja, hogy az önkormányzat részére bérbe adja az ,,öreg temető,,egy részét közte céljárá.
Az Önkormányza az ,, Öreg temetőre", nem ott kívánjunk kialakítani a köztemetőt,mert az nagYon kÖltséges lenne. (engedélyeztetés stb.) Én nem támogatom a kérést,
E1,,ÜgYbe.n szerdai naPon már előzetes megbeszélést folytattunk ai egyházzal és a temetkezésivallalkozoval.

Turza Zsolt képvise!ő: Miért nem parcellát ajánlott fel az Atya?

Nagy István polgármester: Erről nem volt szó, Én nem javaslom az öreg temetőt köztemetőnek.
Abban is gondolkodtam, hogy adott esetben sírhelyet vásáiolunk.

Mezeiné Kovács M_argit aljegyzŐ: A köztemetés megváltott sírhelyen történik. A szociálistemetést az állam vá.llalja,. melyhez a sírhelyet, koporsót, urnát, sírjelel oirióriÚu. A köztemetőkialakításának s_zigorú feltételei vannak és azt mi'az oreg temétooén nem iuojut tetjesíteni. njelenlegi temetőben biztosított temető rész lenne a megódás, de erre uonatt áioan Óaoig n"n1sikerült megállapodást kötnünk az egyházzal. -

Zombori Gábor kéPviselŐ: Az öreg temetőben kb 12O sírhely van és vannak gondozott sírok is.Arra gondoltam, hogyha a ravatalozó parcellájában urna falat hoznánk létre ?s oft történne aszociális temetkezés.

Zombori Gábor kéPviselŐ: A temető végén van szabad földterület az kinek a tulajdonában van?

Nagy István polgármester: Az a földterület nem a temetőhöz tartozik. A szociális temetés
feltételekhez van szabva. (a hozzátartozónak kell kiásni a sírhelyet, házaspárok nem e9y helyrekerÜlnek stb.). Lehet, hogy ez a sok kötöttség vi ;szatartó erő lesz ebben a temetkezési formábán,

Horti Sándor képviselŐ: 2015. január 1-től rendelkeznünk kell területtel?

Mezeiné Kovács Margit aljegyző: Igen.

Mészárosné Imre Eszter képviselő: Az Atya a ravatalozót azért szeretné bérbe venni, meft
annak a bevételéből szeretné az egyház a régi temetőt rendbe tenni.

z5



Nagy István polgármester: Kérem a képviselőtestület tagjait aki elfogadja az egyház kérelmétar.ra vonatkozóan, hogY az önkormányzat tulajdonában lévő-iavatalozó eiutátei az egyház részérebérbe adjuk, kézfelemeléssel szavazzon.

Szentlőrinckáta Kozség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 nem szavazattal, 1 tartózkodássalaz alábbi határozatot hozta:

szentlőrinckáta község Önkormányzata képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ravataloió
épületét nem adja bérbe az egyháznak. 

-

Felelős: Nagy István polgármester
Határidő: azonnal

8./ Naoirendi oont

Sü!.vsán Környéki Szociátis Társulás Társulási Tanácsba delegátás
Előadó: Nagy István polgármester

lPsv .István Polgármester: Tisztelt Képviselőtestület! A Sülysáp Környéki Szociális TársulásTársulási Tanácsa delegált kijelölését kéri az önkormányzattól,' az onkorinanv.Jt választásokatkÖvető személYi változások miatt. Én magam szeretnék deíegált lenni ebbe a Társulási Tanácsba.kérem a képviselő-testü let, a ki egyetért [ézfelemeléssel szaiáz.on.

Szentlőrinckáta KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat éstartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

a3 / 2OL4. (Xí.L7.) Önk. Kt. határozat

sze_ntlőrinckáta község Önkormányzata képviselő-testülete
a sülysáp környéki szociális Társulás Társulási Tanácsba
Nagy István polgármestert delegálja .

Felelős: Nagy István polgármester
Határidő: 2014. november 05.

Mivel tÖbb kérdés észrevétel nem volt a polgármester a nyílt ülést bezárja és zárt ülést rendel el,

K.m.f.

Nagy István
polgármester

r,r"..i,rJ kk#r.
aljegyző

,/)

l

Margit

,.§zabó Viola
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő
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Szentlőri nckáta Község
Önkormányzata

JEGYZŐKÖNYV

Készütt: Szentlőrinckáta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2OI4, november
L7.-én 17,3O órakor megtartott zárt képviselő-testületi üléséről.

83/2O14. (XI.17.) önk. Kt. határozat

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj ,,A" típusú pályázatra fel állította a névsort és részükre 3,000.-Ft támogatást biztosít.



Szentlőrinckáta Község Önkormányzat
Képviselő-testü!et

Jeovzőkönvv
készü!t: szentlőrinckáta község Önkormányzata képviselő-testületének
október 17-én 77.3o órai kezdettel az önkormáÁyzattan;cst<ázó termében-

zárt üléséről 2OI4.

Jelen vannak: Nagy István polgármester
Zombori Gábor Menyhért képviselő,
Horti Sándor képviselő,
Mészárosné Imre Eszter képviselő,
Szabó Viola képviselő,
Szir áczki Csaba képviselő,
Turza Zsolt képviselő,
Mezeiné Kovács Margit aljegyző.

9./ Napirendi oont

BU RSA H U NG ARICA Ösztöndíj rend szerhez beérkezett pá lyázatok el bírá t á saElőadól Mezeiné Kovács Margit aljegyző

Mezeiné Kovács M Tisztelt Képviselőtestület! Az 5l/2oo7.(IIL26.) Korm, rendelet5, §-ában foglaltak nckáta település, a képviselőtesiutet zót+. sz.eptember 30-ánmegtartott Ülésén Sa Hungarica Ónkoróányzati ösztonáí.lrenaszer 2015. évifordulójához történő
Ezt követően az önkormányzat kiírta az ,,A" illetve a ,,B'' típusú pályázatot.

etékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hetnek, akik felsőoktatási intézményben
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és

esterfokozatot és szakképzettséget eredm ényező
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben

A,,B" tíPusú PálYázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociálishelYzetű (a 2074/2015, tanévben utolsó éves, érettségi előtt álto t orapirtolar, lrl"tu" felsőfokúdiPlomával nem rendelkezŐ, felsőoktatási intézn vételt még nem nyért, érettsegiráttjpályázók jelentkezhetnek dően felsőóktatási iÁúzmenyoen teljesidejű.(nappali tagozatos) eredményezo áriprepiasoen, osztatíanképzésben vagy felsőokta venni.A pályázat benyújtáSánö gvember 7-éig 7 db ,,A" típusú pályázati űrlapérkezett be. ,,B" típusú pá be, Ismertetiá pályazőr n*,!óiat.
kérem,_ a képviselőtestül zíveskedjener ietáltítani, valamint a támogatásösszegét meghatározni.

Horti .Sándor kéPviselŐ: Bevett szokás volt az elmúlt években, hogy előnyt élveznek az árvák,félárvák, nagYcsaládosok. Én azt javaslom, hogy a támogatás összege áaradjbn 3.0OO.-Ft.

Zombori Gábor kéPvise!Ő: A sorrend ú9y is maradhat, mint ahogy az írásos előterjesztésbeszerepel.

Horti Sándor képvise!ő: Nekem az a koncepció jobban
tenném Radányi Mátét.

Sziráczki Csaba képviselŐ: Nekem is a véleményem/ hogy a bevált szokás szerint állítsuk fel a
sorrendet,

NagY István polgármester: Megkérem, a képviselőtestület tagjait a sorrendet állítsák fel az ,,A,,típusú ösztöndíjra beadott pályázatokból és szavazzanak.

Szentlőrinckáta KÖzség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

tetszett, ami eddig bevált, én előre



83/2OL4. (XI.r7.) önk. Kt. határozaf

szentlőrin ormányzata képviselő-testületeösztöndíj a az alábbi személyek névsorávil
3.000. -Ft

,,A" típusú pályázat:

a Bursa Hungarica Felsőoktatási
állította fel a sorrendet és részükre

1./ Radányi Máté Szentlőrinckáta, Kossuth L. u. 57.
2,/ Kókai Eva Szentlőrinckáta, Yirág u. 24.
3./ Nerczeg Sándor Szentlőrinckáta, Angyal u. 10,
4./ Csontos Kitti Szentlőrinckáta, Virág u. 16/a.
5./ Csontos Dóra Szentlőrinckáta, Virág u. 16.
6./ Yarga Virág Szentlőrinckáta, Halász u. 6,
7./ Yészáros István Szentlőrinckáta, Kertész u.30.

Felelős: Mezeiné Kovács Margit aljegyző
Határidő: 2OL4. november 3O.

Mivel tÖbb kérdés, észrevétel nem történt a polgármester az ülést berekeszti.

K.m.f.

Nagy István
polgármester

rll t

.lLj1ltl,^_:_
Mezeiné Kovács Margit

aljegyző

L?-

czki csaba


