Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (XI.19.)
Önkormányzati RENDELETE
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2013.
(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.
1.§ A szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) 5.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A képviselő-testület a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási
Társulásra átruházza:
a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekjóléti
szolgáltatással és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladat- és hatásköröket,
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti családsegítéssel
kapcsolatos feladat- és hatásköröket.”
2.§ Az SZMSZ 6.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A képviselő-testület a Möt. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátandó feladatok közül a
gyermekjóléti szolgáltatások ellátásáról önkormányzati társulásban gondoskodik.”
3.§ Az SZMSZ 9.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az alakuló ülésen az önkormányzati képviselők, majd a polgármester esküt tesznek, és aláírják
az esküokmányt. Az eskü szövegét e rendelet 3. függeléke tartalmazza. Az eskü szövegét a jegyző
olvassa elő. Az eskütételt követően – amennyiben a megbízólevelek átadására az alakuló ülést
megelőzően nem került sor – a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket a
képviselők, valamint a polgármester részére.”
4.§ (1) Az SZMSZ 33.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság ülésen jelen lévő tagjai bonyolítják le. Ez alól
kivételt képez az alakuló ülésen titkos szavazással történő alpolgármester választás, melynek titkos
szavazását a képviselő-testület által e célra megválasztott szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.”
(2) Az SZMSZ 33.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A titkos szavazás eredményét az Ügyrendi Bizottság elnöke, illetve az alakuló ülésen a
szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a képviselő-testülettel.”
5.§ Az SZMSZ 44.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének és nyilvánosságának
biztosítása érdekében a zárt ülésen elhangzottakról és a zárt ülésen hozott képviselő-testületi
döntésekről a polgármester adhat tájékoztatást, mely során nem sértheti azokat az érdekeket, illetve
jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a zárt ülés elrendelésének alapjául szolgáltak.”
6.§ (1) Az SZMSZ 46.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A képviselő-testület állandó bizottsága az Ügyrendi Bizottság.”
(2) A Rendelet 17.§ (2) bekezdésében, 31.§-ban, az 54.§-ban a „a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság” szövegrész helyébe „az Ügyrendi Bizottság” szöveg lép.
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7.§ Az SZMSZ 59.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A polgármester a tisztségét főállásban látja el.”
8.§ Az SZMSZ 60.§-a az alábbiak szerint módosul:
„60.§ (1) Az alpolgármester a tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát.
(3) Az alpolgármester az állampolgárok részére hivatali munkaidőben telefon érhető el, személyesen
az előzetesen egyeztetett időpontban és helyen érhető el.”
9.§ Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.
Bánk, 2014. november 17.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. november 19-én
Torma Andrea
jegyző
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Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2014. (XI.19.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete
„Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013. (I.31.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete
A képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatásköre
1. A képviselő-testület eseti igénye esetén előkészíti a képviselő-testület döntéseit,
szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.
2. Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból történő kizárásáról érintettség esetén.
3. A képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület által meghatározott
feladatkörben ellenőrzi a képviselő-testület, a képviselő-testület hivatalának, a
képviselő-testület szervének 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 döntésről, a
bizottság döntési javaslatáról.
7. A bizottság ülésére előterjeszti a bizottság feladatkörébe tartozó, a települési képviselő
által javasolt ügy megtárgyalását, mely ülésre a képviselőt meghívja.
Az Ügyrendi Bizottság feladatköre
1. Javaslatot tehet a polgármester illetményemelésére és jutalmazására.
2. Ellátja a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester összeférhetetlenségével,
valamint a vagyonnyilatkozataival kapcsolatos nyilvántartási, kezelési és ellenőrzési
feladatokat.
3. A települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozásával, és annak
gondozásával, valamint adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével
kapcsolatos feladatok ellátása.
4. Titkos szavazás esetén lebonyolítja a szavazást.
5. Ellátja azokat a feladatokat, melyet bármely jogszabály a képviselő-testület
bizottságának feladat-és hatáskörébe utal.
6. Ellátja a képviselő-testület által meghatározott feladatokat.”
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a 10/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a szervezeti és működési szabályzat módosításáról
Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében
törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 43.§
(3) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény
szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletét.
Részletes indokolás
1-2.§-hoz
A rendelet rögzíti, hogy az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatással, gyermekjóléti szolgálattal,
valamint a családsegítéssel kapcsolatos feladat-és hatásköröket a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgáltatási Társulásra ruházza, ezen feladat- és hatásköröket a társulás gyakorolja és
látja el.
3.§-hoz
A képviselői és a polgármesteri megbízólevelek átadása abban az esetben történhet az alakuló
ülésen, amennyiben az alakuló ülésre a választás eredményének jogerőssé válását követő 3 napon
belül sor kerül. Amennyiben tehát az alakuló ülés a választás eredményének jogerőssé válását követő
3 napon túl kerül megtartásra, a választási eljárásról szóló törvény előírásának megfelelően a
megbízólevek átadására az alakuló ülést megelőzően sor kell kerüljön.
4.§-hoz
Az alpolgármestert a törvény erejénél fogva titkos szavazással kell megválasztani, melyre az alakuló
ülésen kerül sor. Az SZMSZ értelmében a titkos szavazást – a ciklus alatt - az Ügyrendi Bizottság
bonyolítja le, ugyanakkor az alakuló ülésen az alpolgármester választásig rendszerint még nem kerül
megválasztásra a bizottság személyi összetétele, tehát az Ügyrendi Bizottság még nem áll fel. Ennek
áthidalására szolgál az un. szavazatszámláló bizottság megválasztása, mely bizottságnak kizárólag az
alakuló ülésen történő, alpolgármester választáshoz kapcsolódó titkos szavazás lebonyolítása a
feladata.
5.§-hoz
A zárt ülésen született döntések, illetve a zárt ülésről a nyilvánosságra hozható közérdekű adatokról
a polgármester adhat tájékoztatást. A képviselő-testület ezzel biztosítja a közérdekből nyilvános adat
megismerését és nyilvánosságát.
6.§-hoz
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megszűnik, a képviselő-testület állandó bizottsága az
Ügyrendi Bizottság lesz, mely a törvényben előírt kötelező bizottsági feladatokat látja el.
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7.§-hoz
A rendelet rögzíti, hogy a polgármester főállásban látja el tisztségét.
8.§-hoz
A rendelet rögzíti, hogy az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el tisztségét, valamint
hogy az alpolgármester az állampolgárok részéről telefonon, il. előzetesen egyeztetett időpontban
személyesen is elérhető.
9.§-hoz
A rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba, és miután a módosítás beépül az alaprendeletbe, a
módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-ban foglaltak szerint, a törvény
erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013. (I.31.)
Önkormányzati rendelet 2. függeléke

A helyi önkormányzati képviselők név-, cím-, és telefonjegyzéke

Név

Cím

Telefon

Csizmár Gábor

Bánk, Dózsa György utca 34. 06-30-3513818

Hákli Tibor

Bánk, Petőfi út 38.

06-30-6764436

Lomen János

Bánk, Kazinczy utca 44.

06-30-2034900

Partos Gábor Antal

Bánk, Juhász Gyula utca 48.

06-30-6769353
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Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013. (I.31.)
Önkormányzati rendelet 4. függeléke

A Képviselő-testület állandó bizottságának személyi összetétele

Ügyrendi Bizottság tagjai
Képviselő tagjai:
Partos Gábor Antal elnök

Bánk, Juhász Gyula utca 48.

Csizmár Gábor bizottsági tag

Bánk, Dózsa György utca 34.

Nem képviselő tagja:
Bíróné Sulyan Zsuzsanna bizottsági tag
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Bánk, Petőfi út 6.

