Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2010. (XI.8.)
önkormányzati RENDELETE
a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 1949. évi
XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2007. (XI.23.) rendelet (továbbiakban: SzMSz)
módosításáról a következőket rendeli el.
1.§ Az SzMSz 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a törvényben meghatározott feladat- és hatáskörén túl fakultatív módon,
saját elhatározása alapján is vállalhat önkormányzati feladatokat. A feladat felvállalása előtt
tisztázni szükséges a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit. A döntés
előkészítése során a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményt nyilvánít.”
2.§ Az SzMSz 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület tagjainak száma 4 fő. A tagok névsorát a 2. számú függelék tartalmazza.”
3.§ Az SzMSz 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.§ Az alakuló ülés minimális napirendje – a 9.§-ban meghatározottakon kívül:
a) a polgármester illetményének meghatározása;
b) a képviselő-testület a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára, minősített többséggel hozott
határozatával alpolgármestert választ;
c) a bizottsági elnök megválasztása.”
4.§ Az SzMSz 18.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) a képviselő-testület üléseit a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége,
illetőleg tartós akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke hívja
össze és vezeti.”
5.§ Az SzMSz 46.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46.§ A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester összeférhetetlenségével, valamint a
vagyonnyilatkozataik kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság látja el.”
6.§ Az SzMSz 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
7.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az SzMSz 41.§ (2) bekezdése.
(3) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Bánk, 2010. október 29.
Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2010. november 8-án
Torma Andrea
körjegyző
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1. melléklet a 8/2010. (XI.8.) önkormányzati rendelethez

„1. számú melléklet a 10/2007. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatásköre
1. Előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.
2. Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból történő kizárásáról érintettség esetén.
3. Feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület
döntéseinek előkészítésére, végrehajtására irányuló munkát.
4. Kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében az
önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.
5. A bizottság elnöke érdemi választ ad a települési képviselőknek a képviselő-testület
ülésén önkormányzati ügyben hozzá intézett kérdésekre.
6. A bizottság elnöke a képviselő-testület ülésén tájékoztatja a képviselőket a
feladatkörébe tartozó előterjesztés kapcsán a bizottság által kialakított döntési
javaslatról.
7. A bizottság ülésére előterjeszti a bizottság feladatkörébe tartozó, a települési képviselő
által javasolt ügy megtárgyalását, mely ülésre a képviselőt meghívja.

A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság feladatköre
1. Közreműködik a képviselő-testület elé kerülő költségvetéssel (költségvetés,
költségvetés módosítása, beszámoló) és a fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos
előterjesztések előkészítésében, előterjesztésében, véleményezésében.
2. Javaslatot tesz a költségvetés módosítására, fejlesztések megvalósítására.
3. Folyamatosan ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás szabályszerűségét.
4. A képviselő-testület felkérése alapján közreműködik az önkormányzati vagyon
hasznosításának előkészítésében.
5. A képviselő-testület felkérése alapján közreműködik az intézmények ellenőrzésében.
6. A képviselő-testület felkérése alapján közreműködik egy-egy fejlesztés, beruházás
megvalósításában.
7. Javaslatot tehet a polgármester illetményemelésére és jutalmazására.
8. Ellátja a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester összeférhetetlenségével,
valamint a vagyonnyilatkozataival kapcsolatos nyilvántartási, kezelési és ellenőrzési
feladatokat.
9. Ellátja a képviselő-testület által meghatározott feladatokat.”

2

