
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testii lete 13l202l. (vI. l4.) önkormányzati rendelete
szikszó város Önkormányzatának szervezeti os ú,rmacsi szauelyzatnrol

Szikszó Város ÖnkormáLrryzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27 /202l .(I.29.) számú kormányrendelet 1 . §-ában kihirdetett vószéiyhelyzetre figyelernmel, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módásításriról ,rííd zol. eri
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Képviselő-tesiülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében biztosított_jogalkotói jogkörében eljárva, az Áíaptöwéíj iz. 

"itt 1t;bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörébéúljárva a következ<itet rendetl ell

I. F'ejezet

Általános rendelkezések

1.§

(1), Az ÖnkormárrYzat hivatalos megnevezése: Szikszó Város Önkormányzata (továbbiakban:
Onkormá,rryzat)
Székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin ter l.
Levelezési cime: 3800 Szikszó, Kálvin tér l.
Intemetes honlapja: www.szikszo.hu
E-mail címe: titkar@szikszo.hu

Q), ^.. 
ÖnkormánYzat képviselő-testületének hivatalos megtevezése: Szikszó Város

Onkormrányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testúet)

(3) Az ÖnkormánYzat míiködési területe: Szikszó Város Önkormányzatanak közigazgatási területe

(4) A Szervezeti és MriLködési Szabályzat hatálya kiterjed Szikszó Város önkormányzata Képviseló_
testÜletére, eltérő rendelkezés hiányában a települési képviselőkre,. a képviselő+esólet bizoiságára,
a polgáLrmesterre, alpolgármesten e, a jegyzőre, valamini a közös Önkonnányzati Hivatalra.

(5) szikszó város Önkormrán yzata önáll<\an szabályozza, egyedi ügyekben szabadon igazgatja a
feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket, melynek sórán demokatikus módon, szélesköni
nflvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

2.§

( l ) Az Önkormányzat jelkepei: címer és a zászló

(2) Az Önkormányzat jelkepeit és azok használatának ren jét önálló rendeletben állapída meg.

3.§

(l) Az ÖnkormánYzat a helyi kitíintetések és elismeró címek alapítására és adományozrisára ónálló
rendeletet alkot.

4.§

(l) A kéPviselŐ{estület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben és
gazdaságszertező munkában együttmúködik a Megyei Önkormányzattal, valamínt a Szikszói
Kistérségi Többcélú Társulás önkormányzataival.



(2) A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás
rendszeresen táj ékoztatj ák a képviselő-iestületet.

( l ) Az Önkormán yzat 1ogl szernély.

II. Fejezet

A képviselő-testület működése

Az önkornrányzati képviselők száma

6.§

( l ) A képviselő+estület tagjainak száma: 8 f<i+ polgármester.

(2) A polgármester, az alpolgáLrmester nevét, a települési önkormányzati
sz. fiiggelék tart almazza.

a polgármester és a jegyző feladata,

5.§

(2) Az önkormanyzati feladatokat a képviselő-testiilet és szervei: a polgám
testület bizottságai, a közös onkormá,rryziti hivatal, a jegyző, a társulás tát;aiet.

(3) A képviseló-testületet a polgármester képviseli. A képviselő{esületet
bármely képviseló képviselheti.

képviselók

a képviselő-

alapjan-

azl

megelőző

A Képviselő-testiilet munkaterve, üléseinek összehívása

7.§

(l) A képviselő-testület éves üléseit munkaterv szerint ta(ia.A munkatervet a
év december 3l-ig a polgá,rmester terjeszti a testí,ilet elé.

(2) A munkaterwe javaslatot tehetnek:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) képviselő-testí,ilet tagia,
d) jegyző,
e) bizottságok,
f) nemzetiségi önkormárryzatok.

(3) A munkaterv íaílalmazza:
a) a Képviselő-testület üléseinek havi id(ipontját és napirendjét,
b) a tervezett napirendi pontok előterje sztóinei megnwezését,
c) az előkészítésért felelós nevét,
d) a közmeghallgatás(ok) idópontját.

(4) A munkatervben kötelező napirendi pontként kell szerepelnie:
a) jogszabályokban és önkormátryzati rendeletekben meghatrfu:ozott beszámolóknak,
P...y atl4 év költségvetésének teliesítéséról szóió beszámolónak, és a
költségvetésének,
c) az önkormányzat összefoglaló belső ellenórzési jelentésének és következő évi
tervének,

ellenőrzési
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d) az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek
tervének és éves beszrámolójárrak,
e) a nemzetiségi őnkormányzatok beszimolójának a költségvetésiikról és azok

8.§

(l) A képviselő-testiilet munkaterv szerint, de évente legalább 6 üle§t taít.

(2) A polgírmester a képviselő-testiilet ülését a munkatervtől eltéró idópontban is
A képviselő-testtilet soron kívüli ülését össze kell hívni:

a) a képviselők egynegyedének,
b) a képviselő-testiilet bizottságainak

írásbeli indítvárryáLra.

(3) A képviselő-testtilet ülésére meg kell hívni:
a) képviselőket,
b)jegyzőt,
c) napirendi pontok elóadóit,
d) települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
e) Közös Onkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetóit,f) önkormányzati tulajdonú gazdasági társa§ág;i -', valamint
intézmények vezetőit,
g) akit a polgármester meghív,
h) a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőjét.

(4) A napirendhez kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:
a) a napirendi pont előadóját,
b) akit a polgármester a napirendhez meghivott.

(5) A képviselő-testiilet üléseit a polgá,rmester - akadályoztatása esetén az
össze, A polgármesteri és az alpolgrá,rmesteri tisaség egyidejű betöltetlenséie,
akadályoztatásuk esetén a képviseló-testiilet ülését a 

-pénzügyi, 
Gazdasági és" ú

Bizottság elnöke hívja össze és vezeti,

(6) A képviseló-testíileti úlés meghívóját, illetve az abban szereplő egyes na
előterjesaéseit a képviselőknet, a tanácskozísi joggal meghivottatnak áyan i
kiküldeni, hogy azt az üés elótt legalább s nappal megkapj,ák. a megtrivo ts az
e|ektronikus úton is továbbíthatóak.

(7) A. testíilet ülésének idópontját, helyét, a megüi,rgyalarrdó napirendi pontokat
legalább 5 nappal a Közös Önkormányzati Uivatal hirdetOtíbhján, valÁint az
hivatalos honlapján (www.szikszo.hq közzé kell tenni. ez tiúi ;;pil;i
kivételével) a közös Önkormányzati Hivatal epületében meg lehet tekinteni.

(8) sürgős, halasztást nem túrő esetben 48 órán belülre is ósszehívható a
Ebben az esetben bármilyen értesítési mód is igénybe vehetó és el lehet tekinieni az
de a siirgősség okát mindenképpen közölni kell.

(9) Hatrá,rozatkeptelenség esetén ugyanazon napirendi pont tárgyalá*íra a
napon belüi idópontra isméte|ten össze kell hívni.

A képviselő-testület ülésének vezetése

évi üzleti

fenntartású

ülés előtt

( zíLrt ülés



9.§

(l) A kéPviselÓ-testtilet üléseit a polgrirmester - akadáLlyoztatása eseten az apolg,i|".tgr vezeti. A
Polgármesteri és az alpolgáLrmesteri tisaség egyidejű beioltetlensége, irr"w. tuno'.-ui}a?yoziaüísuk
esetén a kéPviselŐ-testtilet ülésá aPénzngyl,, Gazdasági és VárosíJjlásaé.i sirott.in--g[inöke vezeti.

(2) A polgármester a testiileti ülés vezetese sonitr:
a) megállapitja az üés határozatkepességét,
b) javaslatot tesz ajegyzókönyv hitelesíiők személyéte -2 fő-,
c) elóterjesái az ülés napirendjét,
d) napirendi pontonként megrr ytja, vezeti,lezirla avitát, szavazásra bocsátia a dön]ésijavaslatokat. = -' 

l-
(3) A képviselő-testiilet a napirendről vita nélkiil haüíroz.

(4) A poJgármester vagy oT-:r, képviseló javasolhatja bármelyik napirend tnapobsrit. ejavaslatról a képviselótestiilet hatiá,roz, -1

ÜIésvezetés szabályai, a nyilvánosság biztosítósa

l0.§

fJ"to§|r*"ster 
köteles biáosítani a képviseló-testiilet ülése működésének r{najet. rnnet

a) figyelmeaeti az| a hozzétszőlót, aki eltér
másokat sértó kifejezést használ,

a tárgyalt napirendtől, a tanácskozí§hoz nem illő.

b) ismételt és eredménytelen figyelmeztetés esetén a szót megvonhada,
c) rendre utasíthatja azt, aki a képviselő{estiileti ülés rendj ét iavaró mágatartást tanúsít.

(2) A testiilet Ülésén megjelent állampolgárok csak a szri,rnukra kijelölt helyet foglalhatják el. A
laná::|9,z_ás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasítíratja 

"a 
rendzavarót,

ismétlődő rendzavarás esetén kötelezi az érintettekei a ierem elhagyására

(3) A polgármestemek a rend fenntartása érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

Az előterjesztés

11.§

(l) Elóte{eszésnek minósÜl a munkalervbe felvett a képviselő+estület,a képviselótesttilet
bizottságaj álíal vagY a képviseló által elózetesen javasolt .end"l"t_t"*""" t, nutáo"ii javaslat,
beszámoló és tájékoztató, kerelem, valamint minden olyan ügy, amely a munkatervben nern
szerepel, de Képviselőtestületi tárgyalást vagy döntést igényel,

(2) A kéPviselŐ-testületi ülésre az előterjesztés általában írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A
rendelet-tervezetet- haároz.ati javaslatot irkkor is írásban kell uei|i4tani, ha az eÉ4esaésre
szóban kerÜl sor.A Polgármester engedéll,ezh eti az irásba foglalt ren jelet-t"*"""t*1, hatrirozatijavaslatnak az ülésen történó kiosztását.

(3) Elóterjesztést nyújthat be:
a) polgármester,
b) alpo|gármester,



c) képviselő-testti|et tagj a,
d] a Plnzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,
e) az Oktatási, Kultrrrális, Sport és Szociális Bizottság,
f) a Várostizemelteté§i Bizottság
ü jeeyn,
lr)_önkormárryzati intézmények vezetői ájékozíaíók és beszáLrnolók vonatkozísá

mindazok a személyek, szervezetek vezetói, képviselói, akiket a képviselő-testíilet
és a polgáLrmester felkér tájékoztató, beszárrroló készítésere.

i) nemzetiségi önkormányzatok (nemzetiséget érintő kérdésben).

Sürgősségi indítvány

12.§

A beszámoló

13.§

(l ) siirgósségi indítváLrrynak minősül minden olyan indítvátry, mely az ülés n
előterjesáések között nem szerepel. A képviseló+estiilet a napirend tárgyalása
elóterjesaés napirendre vételéről, a képvisóló+estület minósített többséggá,
siiLrgősségi indíwányról,

(2) A sürgősségi indítványok benyújtá§ínak feltételei: sürgősségi indítván}t - a st
rövid indokolrisával - legkéxibb az ülést megelőző 

-nap 
12 óráig írásban

polgármestemél. Si.irgősségi indítványt nyujthat be: a polgármeste t, az alpo
a jegyző.

( l ) _szikszó vá,r_os Önkormárryzat képviselő{estiilete éves beszámoló készítési kötelel
szikszó viiros onkormányzat képviselő{estiilete által alapított kö|tségvetési szervek,
egyesületek részére, valamint éves és negyedéves beszamóHsi kötelezittséget ír elő
társaságok részere, melyekberr az önkormányzat többségi tulajdoni részesed?ssel rert

(2) A beszírnoló benyujt ísának időpontja Szikszó Város Önkormányzat
munkatervében kerül meghatri,ro zásra. Az érintett szervez"' u ntunt.ri-.t*
idópontban köteles a beszimolót elkészíteni és a képviselő-testiilet elé te{eszteni.
Pir"lt";a." meghatri,rozott .idópont módosításrirá nincs lehetóség. A
onkormányzati Hivatal jegyzóje elózetesen írrásbarr felkéri az érintett szervezeteket
elkészítésére.

(3) Az éves beszámoló kötelezó tartalmi elemét képezi az elóző ületi, illetve
gazdálkodásrá,rrak szöveges és számszaki be,mutatása.

(4) Az éves beszámoló szöveges részének kötelezó elemei:
a) bodtó (tartalmazza a szeíyezet elnevezését, címét, a beszámolrissal
megjelölését, a besámoló készítésének dátumát, vezetójének alárását és pecsétjét),
b) bevezető (tartalmazza a szeívezel rövid bemutaüísát, ielépítését),
c) a szeívezet adott évben folytatott tevékenységenei részietes leirisa, az
s,zemléletes ismertetése, a felhaszná|t eszközök részletes ismertetése,
d). tapasaalatok, eredmények összegzése (a meglévő prob|émrá,Lk, megolűsi
fejlesaési lehetóségek bemutatisa).

dönt az
kíviil dönt a

tényének
bea

a képviselők,

gazdasági

beszámoló
l(ozos

besámoló

eredmények

jövóbeni



(5) Az éves beszrá,rnoló szri,rnszaki részenek kötelezó elemei:
a)éves gazdákodrást és múködést bemutató szöveges és számszaki beszfunoló

a) főkönyvi kivonat, naplófókönyv kivonata, mérleg,
b) követelések, kötelezettségek bemutatri§a,
c) száLllítói tartozásállomárry bernutatás4
d) .az önkormányat által n}ujtott támogatás elszámolásához kapcsolódóan
szrimviteli nf|várrtartást vezetni a kapott támogatásról. Az elszámoláshoz r

(ó) A negyedéves beszámoló kötelezó tartalmi elemét képezi a ná,rgynegyedév
számszaki bemutatása az 5. szárnú fliggelék szerinti tartalommal, annak ."ö.,o"g".
azí alátérnas^ő ftikönyvi kivonat,

(7) A beszámoló formai követelmárye a folyamatos szöveg l2-es betúmérettel, sziI
sorkiziirással, Times New Roman betűtípussal, 2,5 cm-es margóval történó megírása.

felhasználást igazoló számviteli bizonylatok hitelesített másolatát.

(8) A beszámoló terjedelme költségvetési szervek esetében maximum 30
társaságok és egyéb szeívezetek esetében maximum l5 oldal lehet,

testiilet nem fogadja el, úgy a beszrfunolásra kötelezett részére további

résztvevők kérdéseket tehetnek fel.

(2) Az önkorm ínyzat gazdálkodásiá,ra, vagyonára, rendeletalkotásá,ra" illetve
tartozó ügyekben, a bizottságok döntése utárr terjeszthetők a képviseló{esti.ilet elé.

(3) A felszólalásoka a jelentkezés sonendjében kerül sor. A fe|szólalris

megvonhada a szót a felszólalótól.

(4) A polgti,rmester soron kívüli felszólalrást is engedélyeáet,

(9) Amennlberr a beszárnolásra kötelezett a beszrá,rnolóját nem, vagy nem a (3)-
megfogalmazott feltételek maradéktalan teljesitésével nyujtja be, vag} a berryujtott

nem nyújtható addig az időpontig, amig az elmaradt beszámolóját nem pótolja,
beszimolóját nem javítja, és azt a képviselő{esttilet el nem fogadja,

A napirendek vitája

14.§

(l) A polgármester a napirendek sonendjében minden előterjesZés felett - a
- külön-külön nyit vitát. Elótte az előterjesáő rövid - legfeljebb 3 perces - kiegé
bizottságok által megtárgyalt elóterjesztésekre vonatkozó véleményt legfeljebb
bizottsági elnökök - akadályoztatrisuk esetén a bizottságok által megbízoú tág -
előterjesztés feletti vita során az elóterjesáóhóz a képvise|ó{esttilet ta§ai, a taná

pontonként és szerné|yenként legfeljebb 3 perc lehet. ugyanazon napirend keretébr
felszólalás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idó túliépése miatt a

(5) Az elóterjesaő a javaslatot, illetve a települési képviseló a módosító javaslatát a
megváltoaathatja, és a szavazís megkezdéséig a't bri,rmikor vissza is vonhatja. Az
előte!esaéssel kapcsolatos konkrét kérdésekre azonnal válaszol.

(6) A vita lezárásfua a testiilet brármely tagia tehet javaslatot. E javaslatról a
határoz.

elkülónített
sztikséges a

sorközzel,

gazdaság1

pontokban
a

tátnogatás
a hiríLrryos
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(7) AZ elŐíeiesztés feletti vita lezán,ását követően az előterjesztő válaszol az e|hangzott
észrevételekre, javaslatoka.

(8) A vita lezárása után, a határozaíhozatal elótt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok
törvényességét illetóen észrevételt kíván tenni.

(9) Az észrevételekre adott 
_ 
válasz utár a polgiirmester összefoglalja a viíáí, az előterjesztett

határozati javaslatot érintó módosításokat, és azt ízavazásra bocsátial

Személyes érintettség bejelentésének elmulasztása

15.§

(l) Ha a kéPviseló személYes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,
a következó jogkövetkezmények alkalmazhatók:
a.) az első kötelezettség mulasztást követően a polgármester felhívja a figyelmét, hogy a jövőben
tegyen eleget a bejelentési kötelezettségének
b,) ismételt kÖtelezettségszegés esetén a polgílrmester 5.000.- forint rendbírsággal sújtja, melyet apolgármester enól szóló kÖzlésétől számított nyolc napon belül az onkormííyzat "ki;ltségvetési
számláj{íra köteles befizetni. A közlés idópontjának
ba,) amennyiben a bejelentési kötelezettség eimulasztása a képviselő-testi,ilet ülésén jut tudomására,
az ülésen való szóbeli közlést, vagy
bb,) amennyiben a bejelentési kötelezettsóg elmulasáása az ülést követóen jut a képviseló_testtilet
tudomására, úgy a polgármester erról szóló értesítésének érintett általi kézheivéte|étkell tekinteni.

(2) Ismételt kötelezettségszegés esetén a rendbirság újra kiszabható.

A szavazás rendje

1ó.§

(1) Az elóterjesáésben szereplő és a vitában elhangzott hatfuozati javaslatokat egyenként kell
szavazásra bocsátani. Elóször a módosító és kiegészítő indítványokról áont a testtitetiL elhangzás
sorrendjében, majd a végleges határozati javaslatról.

(2) Szavazni igennel, nemmel vagy lrrrtózkodással lehet.

(3) A szavazás nyílt, titkos vagy név szerinti lehet.

(4) A kéPviselŐ-testiilet nflt szavazással hozott döntéseinél a képviselők kézfelemeléssel
szavaznak.

(5) Név szeiníi szavazást kell elrendelni bármely képvise|ő javaslatára, melyról a Képviselő_
testiilet vita nélkül határoz.

(6) A név szeriníi szavazást irgy_ kell lefcrlytatni, hogy a jegyző felolvassa a képviselők nevét ajelenléti ív sorrendjében, a jelenlévó képviselók, púg u newk felolvasásakor ',,igen;-nel 
vagy

,,nem"-mel szavaznak, vagy tartózkodnak. A szavazatok összeszárnláliásáLrol a jegyző" gondoskodik
és a szavazás eredményéról a polgáLrmestert t ájékoztatja.

(7) A_titkos szavazás lebonyolítása bodtékba helyezett szavazőlapon, akár szavazóhellség és uma
igénYbevételével történhet a képviselő{estület iagiai közül válásztott szavazatszámíáló bizottság
közreműködésével.



A Képviselő-testiilet döntései

17.§

(1) A képviseló-testület a napirendi pont trirgyalásának lezárrisa után
haüározatot hoz a rendeletalkotís körébe nem tartóLó érdemi döntést igényló

Önkormányzaű rendeletalkotás

l8.§
(1) Az önkormrinyzati rendelet-tervezetet a polgárnesterhez kell benyujtani.

(2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdemenyezhetik:
a) polgármester,
b) alpolgrármeste1
c) képviselő-testiilet tagi a,
d) jegyző,

(3) A polgármester vagy a jegyző a rendelet tervezetet indoklással

fő települési kópviselő

lS.

hitelesíti.

együtt a
terjeszti.

(4) Rendelet elfogadásrá,hoz minósített többség - 5
szükséges.

(5) Az önkormriLrryzati rendeletet a polgármester és a jegyző iqa alá. Az önkormáLrryza
kell hirdetni az önkormiinyzat hirdetót íblájárr és gonáoiiodni kell a honlapon történő

szavazata -

rendeletet ki
l

Határozathozatal

19.§

(1) A képviselő-testület a rendeletalkotás körébe nem tartozó érdemi döntést
határozatot hoz,-

(2) Ahatározatok naprakész nyilvrfurtartásáról a jegyző gondoskodik.

(3) A képviselő{estiilet hatérozatfuől - a hatfuozat me8hozatalától szri,rnított 15
értesíteni kell az arrrrak végrehajüásában érdekelteket, A határozatot a iesvzől

kérdésben

készíteni,

a tírgya|t

Je5zőkönp

20.§

(l)_A képviseló-testület nyílt és zárt üléséról külön - külón írásbeli jegyzőkönlvet
melyeket archiválni kell.

(2) A testület üléséról készült jegyzőkönyw a megjelent képviselók és meghívottak n
napirendi pontokat, a tanácskozris lényegét, a szavazés szárnszerű eredmlényét és a
Iartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséról a jegyző gondoskodik.

döntést



b,) az írásos előterjesáések és azok mellékletei,
c.) a képviselői önrl,lló indítványok és írásban benyújtott hozzriszólrisok,
d.) a nem önáló indítványok,
e.) a jelenlái ív,
f.) a jegyző törvényességi észrevétele,
g.) titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönlv.

(4) A testiileti ülésről készített jegyzőkönyvet a testiileti ülés hatáozatképességének |negállapít ís.ít
követően egyszerú sátobbséggel megválasáott 2 fő települési kép"i..ro r,it"i.iiti.--- T-'-'

(5) A nyilvános testü|eti i.ilések lritelesített jegyzőkönyveit, ha ea jogszabril y n 
^|orÁtor.4 a"

önkormányzat hirdetőüibláján és honlapján k-tiáé kel| tenni az aairast [oveto ís ."p"|, iJrr.
A jeg zőtörvényességi észrevétele

2t.§

(1),A jegYzŐ, ha tÖrvénysértő döntési javaslatot vagy múködést észlel, köteles [nől azonnal
ájéko ztatni a Képviselő-testiiletet.

(2) A_törvényességi jelzóst követóen a képviselő+estiilet vagy elnapolja a napirend
és a döntéshozatalt, vagy újratírgyalja az érintett napirendet,-Áa a to-ruénye.reii ;"t,testiilet működését érinti, a polgármester intézkedik a tOrvényes múködés

(3) Amennyiben a képviselő-testület a jegyző tórvényességi jelzése ellenére sen
kifogásolt hatirozati javaslatot vagy rendeleti szovegezéit, abbarr az esetben
jegyzókönyvben a döntéshozatalt követően feltíinteti a jógszabálysértés tényét, és
kialakított véleményét.

Közmeghallgatás

22.§

(1) A képviselő-testület évente egy alkalornmal előre meghirdetett a munkaterv
közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás idópontjaró|, trólyerol a lakosságot l5
település hirdetőtábláján és honlapj án kell uíjékoztatni.

(3)
a,) a meghívó,

(2) A közmegha|lgatáson kötelesek résá
vezeti, amelyról jegyzókönyv készül a
vonatkozó szabályok szerint.

jegyzókönyv mellékletét

verrni a képviselők. A közmeghallgatrist a
képviseló-testiilet üléseiről készült

képezi:

a Képviseló-

módosítja a
a jegyző a

kapcsárr

idópontban
korábban a

(3)Az ülésen az álampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői
szólalhatnak fel.

III. Fejezet

A települési képviselő

23,§

9



vagy egyéb megbízaüisá,nak teljesítésében akadályőaatva van, eá köteles
polgármestemek,

(4) A képviselőt_ megilleti az interpelláció joga. Az interpelláció szóban és írásbrInisban interpellációl a képviseló-testületi tiles elótt iegalább 5 nappal ketl
polgármesterhez. szóban elhangzó interpelláció esetén a válászt legkésóbü't s *po

(l) A képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a válaszíőinak az
vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészitésében, végrehajtásuk sze1
ellenórzésében. A települési képviselók jogai és kötelességei azonosak.

(2) A települési képviselő köteles résá venni a képvise|ó-testiilet munkájában.

(3) A képvise|ó amerrnyiben a képviselő-testiilet, vagy bizottságainak ülésén nem

kell megadni.

(5) Amennyiben a képviseló-testtilet az interpellációra adott választ nem foga ja el,
további vizsgálatra kiadja az illetékes bizottságrak.

(6) Az interpellációra irásban adott választ a képviselő-testületi ülés elótt meg kell
képviselőnek, és annak elfogadásáról a testület dbnt.

(7) A képviseló köteles a tevékenysége során tudomásiá,ra j utott állami és szolgálati

Polgármester

24.§

!l),|.ziksz9 Vár9sban a polgármestert a lakosság közvetlenül választja, a
fóállásban látja el.

(2) A. polgrá,rrnester tagia a képviselő-testületnek, a képviselő-testiiLlet
döntéshozatal4 működése szenrpontjából települési képviselónek tekintendó.

(3) A polgármester fele|ós:
a) az önkormáLrryzat demokatikus működésének, széles köni nyilvárrosságrá,rrak
b) a településfejlesáés és a közszolgáltatások szervezéséért.
c) a trirsadalmi szervekkel és a lakosság ónszerveződő közösségeivel való
d) a nem önkormrá,rryzati tevékenységet végzó szervekkel, ,railahtokkal,
kapcsolattartásé,rt.

(4) A polgármester a testiilet múködésével kapcsolatban gondoskodik a testiiletijól összehangolt előkészítéséért, felelós a javaslatok áegalapozottságáért, a
végrehajtásrfurak megszervezéséért, iránltásáért, a végrehajtásói a testiiú tái

(5) A polgármester fogadóórát csütörtökön 8-t2 őráigtart.

Alpolgármester

25.§

(l) A képviseló-testület a polgármester javaslatára, titkos
polgármester helyettesítésére, munkájámak segítésére a
tiirsadalmi megbizatású alpolgármestert választ.

szavazással, minósített
képviselő{estület tagjai

l0

közül egy

me§elenni,
jelezni a

is történhet.
benyújtani a
belül írásban

polgrármester

minden

megőrizni.

a tisztségét

színvonalas,
döntések

a



(2).Az alpo|gárme,ster a polgármestert távolléte esetén helyettesíti. Az alpolg
polgáLrmester távollétében gyakorolja mindazon jogokat éÁ e[áda mindazon
ajogszabály, vagy az önkormányzati rendelet a polgármester részére biztosít.

(3) Az alpolgármester feladatkörét a polgifu:mester hatérozza meg, erről a testületet

Ajegző

2ó.§

(l) { 9olgrármester - pályéuat 4upja" - a jogszabályban megáLllapított kepesítési
megfelelő jegyzót nevez ki, A kinevezés haúozatlan idóre szól.

(2) Ajegyző feladata a Mötv. 8l. § (l) és (3) bekezdésében meghatározottakon túl:
a) elókészíti a képvisető+estület elé kerülő előterjesáéseket, biaosítja ezek
b) rendszeresen tájékoztatást ad a Képviselő-testiiletnek, a polgármesternek
munkáját érintő jogszabályokól;
c) gondoskodik a munkaterv előkészítéséról, biaosítja az elóterjesztések, hará.r
időben történő kézbesítését az érdekeltek részéte, felelős a 

-jegyzókönyvek

határidőre való felterjesztéséért;
d) gondoskodik anól, hogy a testiileti döntésekől az érdeke|tek értesüljenek;
e) figyelemmel kíséri a haüirozatok végrehajüísát, gondoskodik anól, 

'hogy 
a

határozatok végrehajtásáról tájékoztatást kapjon;
f)..rendszeresen kapcsolatot tart azokkal a nám önkormányzati szervekkel,
köre az önkormrinyzati igyníézéssel összefiigg;
g) felelós az ügyvitel szakszeniségéért, egyszérűsítéséért és korszerúsítéséert.

Q) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös Önkorm ényzatt Hi
felett.

(4) A 1egyzői és aljegyzői tisáség egyidejű betöltetlensége, il|ewe tartós akadá
legfeljebb hat hónap időtartamra - a szervezési, Hatósálgi és Humrá,rrigazgatási

munkájában a képviseló-testiilet á,Lltal megválasztott képviseló - erre vo]ratkozó
döntés és válasátis esetén - és nem képviselő tagok vesznek résá.

(2) A képviselő-testtilet bizottságainak megrrevezése, létszráma:
képviselő nem képviseló
tagtag
Pénziigyi, Gazdasági és Városfejlesaési Bizottság 3 íó 2 fó
Oktatá§i, Kulturális, Sport és Szociális Bizotts ág 2 fr l ft
Várostizemeltetési Bizottság 2 fij l fó

el a jegyzói feladatokat.

A képviselő-testiilet bizottságai, és

a bizottságok működése

27.§

(l) A képviseló-testület feladatainak elókészítését és végrehajtását, állandó
el. A képviseló-testiilet Pénziiglri, Gazdasági és városfejlesaési Bizottságot,
Spo{ :: Szociális Bizottságot, valamint Vrá,rosüzernelietési Bizottságot választ.

11

egyebekben a
amelyeket

i javaslatok

útján látja
I(ulturális,

bizottságok



(3) A bizottságok elnökeit és lagiait a Polgármester javaslatrára a képviselő-testiilet v{lasztja meg. A
bizottságok saját tagjaik közül elnökhelyettest vii,lasáhatnak, akit-az elnök akadrilvdztatása esetén
az elnök jogai megilletik.

(4) Az illetékes bizottság állásfoglalásával terjesahető a képviselő-testiilet elé:
- az önkormányzati vagyon elidegenítésével, tá,rsaságba való bevitelével,
- vezetői kinevezésekkel, választásokkal,
- kitiintetések, cimek adomá,rryoztísával kapcsolatos ügyek, valamint
- a költségvetés és zárszámadás tervezete.

(5) KizÍLrólag a téma szerint illetékes bizottságok véleményével terjesahetók testiiiet elé a helyi
rendeletek tervezetei.

(6) A bizottságok feladataikat saját munkaterviik alapjriLn látjrá,k el, iiLléseiket sziikslg szerint, de
évente legalább 6 alkalommal, nllvánosan tartják.

(7) A bizottságok Ülesét - 5 nappal az ülést megelőzően, a napirend meg|elölésével - a bizottság
elnöke, vagy a polgármester írásban hívja össze.

(8) A bizottságok feladataik ellátrisához, a polgrármester elózetes engedélyével tütso szatertoi
segítséget vehetnek igénybe. Amennyiben a szakértő munkáját díje"ris .X""6*n látj| e| a dijazÁs
mértékéról és annak forrásáról a polgármesteri hatáskört meghaladóan a képviseto-tesdutet aont.

(9) A bizottságok döntéseit javaslatok, ráLllásfoglalrisok illetve haározatok formáiráJan. általában
egYszerú szótÖbbséggel hozza meg, a bizottságok határozathozatalára a kéjvitelÓ-testtiletre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(l0) A bizottságok Üléseit az elnökök vezeti. A bizottságok akkor haüá,rozatképesek, h{ azon a tagok
több mint a fele jelen van.

(l1) A bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet annak elnöke és a
önkormányzati hivatal által biáosított jegyzókönywezetó, vagy a bizottság eey dgia ír
jegyzőkönyvet az elnök luírom napon belül köteles a polgá,rmestemek megktiljeni

(l2) A bizottságok ülésein a jegyző, illetve az általa megbizott hivatali dolgozó köteles résá venni,
s részt vehet azon bármely képviseló is.

(l3) A bizottságok elnökei haladéktalan intézkedés megtételét kezdeményezik a polgármestertől, ha
a hivalal tevékenységében jogszabálysértés, vagy önkormiá,rryzati erdekek ngyetmeritirrot hagyását
észlelik.

( 14) A bizottságok működésének ügyviteli feltételeit a Közös önkormriLrryzati Hivatal köteles
biaosítani.

PénzÜryi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladat és hatáskörének meghatározása

28.§

(l) VéleménYezi az Önkormányzat éves költségvetési javaslatát és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszárnoló tervezetet,

(2) FigYelernmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás lvagyonnövekedés - csökkenés/ alakulását, értékeli az aa előidéző okokat,

közös
alá. A

l2



(3) Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenóriáeti a pénzkezelési
szabályzat meglartását, a bizonylati rend és a bizónylatifegyelem áényesítését,

(4) véleményezi az őnkormínyzati vagyon vállalkozásba való bevitelét, kivonását,

(5) KÖzremúködik az önkorm ányzat adópolitikájának - gazdaságelemzések alapjáLrr történő -
kialakításában,

(ó) Előzetesen véleményezi az önkormányzati vagyon forgalmára vonatkozó ügyleteket,

(7) VéleménYezi az Örkormányzati gazdátkodó szervezetek, alapítvanyok, társulások létrehozásával
kapcsolatos j avaslatokat,

(8) véleményezi az őtkormányzati intézmények támogatására vonatkozó javaslatokat,

(9) KÖzreműkÖdik az önkormány zati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások ügyvezetői,
tisztségviselői megválasztásának előkészítésében, véleményezésébin,

(10) KÖzreműkÖdik az önkormányzati beruházások előkészítésében, a közbeszerzési eljárásban, a
versenyárgyalásokon,

(l l ) Javaslatot tesz hell adók bevezetésére, kedvezmónyeke, mentességekre,

(l2) Ellenőrzi az önkormányzati be!,ételek felhasználását, a kiadások szabályszeniségét,
véleményezi, a cimzett és céltámogatások felhasználását,

(]3) A_z <|nkormátrYzati vagyon helyzetével kapcsolatos ellenőrzések, vizsgálatok kezdeményezése,
vizsgálati jelentések véleményezése,

(14) 
__ 

Rendszeresen tájéko^atja a képviselő{estületet az önkormáLrrl,zat múködésének
szabályosságáról,

( l 5) ,Ellenőrzi az Önkorminyzati, a közös önkormrinyzati hivatali, önkormányzati intézményi ésvállalati döntés-előkészítő és véglehajtási munkát, különös tekiniettel a vezeíői
kötelezettségvállalásra,

(l6) Ellátja a kéPviselŐ-testület ügyrendi ügyekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, valamint
a Polgármester, az alPolgármester feletti munkáltatói, s máís tiszt ségviselőkkel kapcsolatos személyi
döntések előkészítését, az összeférhetetlenségi ügyek intézését.

( l 7) véleményezi a sz,ervezeti és Múködési szabályzaí módosításara irányuló javaslatot.

(l8) Előterjesái a képviselő+estület működésével kapcsolatos ügyrendi kérdések eldöntéséhez
kialakított állásfoglalását, az ügyrendi kérdések eldöntésére - szükseg szerint bizottsági véleménl
kialakítva - konkrét határozati javaslatot tesz, az üléseken és az tilések közötti időszakbín egyarifut,

(19) NYilvrfurtartja és ellenórzi a polgármester (alpolgármester), a képviselők vagyon-nflatkozatát,
eljár vagyonnllatkozattal kapcsolatos ügyekben,

(20) FelÜgYeli a kéPviselő - testiilet által létrehozott intézményesített önkormányzati társulási
kaPcsolatok múködését (ennek keretében állást foglal a trirsulási ügyekben, a tásulrisi ügyek
viteléről beszáLrnoltatja a polgánrrrestert)
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Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság feladat és hatáskörének meghatározása

29.§

(l) kapcsolatot tart az önkormányzat nevelési, közmúvelődési és sport intézményeivel.

(2) KaPcsolatot tart a kulturális hagyomiirnyok és értékek ápolása érdekében a művelődésre, társaséletre szervezódő közösségekkel a lakosság művészeii kezdeményezéseivei, 
--onsrervezoao

közösségeivel.

(3) FigYelemmel kíséri és támogatja a város tehetséges fiataljainak elómenetelét, a városban való
letelepedését.

(4) Elósegíti az Új közművelődési formák kialakítását, a testneveléssel és a sporttal foglalkozó
szervezetek létrehozását.

(5) EgYÜttműkÖdik a varosban működó nem önkormárry zat áIía| fenntartott nevelési, szociálisintézményekkel, valamint az idősek otthonával.

(6), Előzetesen véleménYezi és képviseli az öttkorményzati nevelési, közművelődési és sport
intézmények alapítására. összevonására. ntegszüntetésére iirfuryuló javaslatokui. 

'. - ---

(7) VéleménYezi a művészeti alkotás önkormáLrryzati tulajdonban lévő épületen, közterületen való
eIhelyezésére, áthelyezésére, felújítására, lebontáiri,ra vonatkozó előterjesaéseket.

(8) VéleménYezí az tltca, településrész és intézmény név megállapításá,ra vagy megváltoztatására
irányuló j avaslatokat.

(9) különös gondot és figyelmet foúit az egészséges életmód népszenisítésére.

(10) FigYelemmel kíséri a kÖzegészségügy, kömyeze! és természetvédelem helyzetét, a hátrányos
helyzetű lakosság helyzetét, s az annak javítására irányuló ágazati feladatok ettaÁat.

(1l) Figyelmet fordít az idősek, betegek és a megváltozott munkaképességűek helyzetere.

(12) közreműködik a feladatába tartozó önkormányzati rendeletek elkészítésében.

(l3) Véleményezi és elbírálja a Bursa Hungarica p ályéuatokat.

(l4) véleményezi és értékeli szikszó város Önkormányzat tanulmanl ösaöndij pályánatát.

( l 5) Kapcsolatot tart és együttmriködik a Szikszói Értéktrá,r Bizottsággal.

(16) DÖnt a város kÖltségvetésében az oktatási, kulturális és sportalap és a kömyezetvédelmi alap
címen meghatáro zott előirányzat felhasználásáról.

( l 7) Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, ápolása, kapcsolattartás.

( l 8) Nemzetiségi Önkormányzatokkal való együttmiiködés, kapcsolattartás, a nemzetiségi
önkormányzatok munkájában történő segítségnyújús.

(19) KaPcsolattarlás, együttml,ÍLködés a Szikszói Móicz Zsigmond Általános Iskolával, a Szerrt
Márto_n Katolikus ,Iskola és Gimnaziumrnal, a Szikszói Városi-Óvoda e. st i.roaé;"l és a sethánia
Napkozlotthonos ovodával.
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(20) Kapcsolattartás a Bethánia Szeretetotthon képviselőjével.

(2l ) A lakossággal történő operatív kapcsolattartiisi feladatok elnöki haüískör keretéb(n.

Városiizemeltetési Bizottság

30.§

(1) Meltatfuozza - 5 éwe vonatkozóan - a város fejlesztési céljait, iráLnyvonalát.

(2) Közremúködik a beruházási, felújít"ísi célok meghaüí,rozásában,

(3) közremíiködik az önkormány zat gazdasáryi ptogramjrá,Lnak elkészítésében.

(4) KÖzreműkÖd ik az ivóvizvezeték háLlózat felújítására vonatkozó feladatok elókészífsében, illewemegvalósítrisában. l- -

(5) Koordinálja a közvilágítás fe|újításával kapcsolatos munkákat.

(ó) Közremr.iködik az útfelújítási munkák megtervezésében,

(7) Közreműködik a vizelvezető árkok felúj ít ísának megtervezésében,

(8) Javas|atot tehet az utcabútorok elhelyezésére vonatkozóarr.

(9) Felügyeli akö^éi játszőtér iizemeltetését.

(10) Időszakosan ellenórzi a köáemetó iizemeltetési feladatainak ellátását.

(l l) Tervet készít a köáerületi térfigyelő kamerárk elhelyezésével kapcsolatban.

(l2) Javaslatot tehet a közteríilet felügyelet hatékonyabb munkavégzese erdekéberr.

(13) Felügyeli a közterületi szúnyog és nígcsálóirtás megszervezését.

(l4) Véleményezi a városfejlesáési, városrendezési, telepíilésrendezesi

(l5) Résá vesz trirsadalmi es szakmai egyeztetéseken.

(ló) Javas|atot tesz - önerós - infrastruktura fejlesáési programok elfogadrására.

civilek Tanácse

31.§

(l) A képviseló-testiilet a lakossági igények és az önkormányzati tevékenységek ö
lakossági érdekervényesítés biaositása céljából létrehoáatja a ciülek Tanácsát. A

k9rülnek kiválasztásra. A tagok személyéről a polgáLrmester dönt a
alapján.

(3) A Ciülek Tanácsát az elnök kepviseli. Az elnököt a tagok maguk közül válasáják

lolasa, a
Tanácsa

véleményező, javaslattevó feladatot lát el.

(2) A Civilek Tanácsa - létrehozása esetén - 20 ftrből ál. A Tanács tagjai szikszói Kozul
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(4) A Civilek Tanácsa évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az ülést az elnök hivja össze. AszabálYszerúen Összehívott ülésen a Civilek Tanácsa akkor alkalmas vélemény nyitu,iniá.a.u, rru -ülésen a tagok több mint fele részt vesz. A Tanács ülései nyilvá,rrosak.

A Közös Onkormányzati Hivatal

32.§

(l) A kéPviselÓ-testÜlet az önkormányzat működésével, valamint az állarnigazgaíási ügyek döntésrevaló előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására- _iözös öiiormárryzati
hivatal elnevezéssel - egységes hivatalt műkódtet,

(2) A kéPviselŐ-testÜlet a Közös Önkormányzati Hivatal belsó szervezeti tagozódását a következókszeint hatétrozza meg.
a) Gazdálkodási Osztály
b) Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály
c) Szikszói Közös Önkormányzati Hivátal Hemádk'ercsi Kirendeltség

(3)_Á KÖzÖs ÖnkormrinYzati Hivatal belső szervezeti egységei élén az oszíá|yvezető áll.A szociális
terület csoport jogállású.

(4) A 
.K<izÖs Önkormárryzati Hivatal feladatait, szervezeti felepítését a Közös önkormányzatiHivatal szervezeti és Múködési szabályzata tartalmazza, amelyet a jegyző javaslatára a

polgáLrmester előterjesaése alapján a képvisóló+estiilet hagy jóvá.

A Társulás

33.§

(l) A kéPviselÓ{eshilet feladatainak hatékonyabb, célszenibb megoldása érdekében az alábbi
társu|ásokban v esz részt.

a) Szikszói Kisterségi Többcélú Társulás
b) sajó-Bódva völgye és kömyéke Hulladékkezelési Önkormányzati TáLrsulás

(2) A társulásban való együttmúködés részletes szabályait a társulási megállapodás, valamint a
társulás Szervezeti és Működési Szabályzata taríalmazza.

(3) A társulási tanácsokban az Önkormifuryzatot a polgár.mester kepviseli.

Nemzetiségi önkormányzatok

34.§

(1) Szikszó városában két nemzetiségi önkormányzat míiködik:
- Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkonnányzáta
- Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

(2) A nernzetiségi önkormányzatok bizottságot hozhatnak létre.

(3) A nemzetiségi Önkormányzatok tagiai közül tarsadalmi megbízatású elnököt, és az elnök
helYettesítésére, munkájának segítésérJ elnökhelyettest választaiak. Az elnökök' [Jpviselik anemzetiségi ÖnkormánYzatokat, tanácskozási joggal részt vesznek a települési önkormányzat
képviselő-testtilete ülésén.

16



Nemzetiségi Önkormányzatok működésének szabálvai

35,§

(l) A képviseló-testíilet és szervei, valamint a nernzetiségi önkormányzatok
kapcsolat biáosítása erdekében a nemzetiségi önkormrfuryzatok:

a) elnöke (elnökhelyettes) tanácskozási joggal résá ve'het a képviseló-testtileti ül
b) elnöke (elnökhelyettes) tanácskozási joggal részt vehet i bizottság ülésén,
nemzetiséget érintő napirendet tárgyal,
c) véleményt nllváníthat és javaslatot teltet az éves költségvetéshez,

enől igény szerint adatot szolgáltat.

végrehajtásáLról szóló beszárnolóhoz, valamint a nemzetiségi lakosjgot e
képviseló+esttileti határozat, illetve rendelet t ervezetéhez,
d) javaslatot tehet a képviselő-testület éves munkatervének összeállításához.

(2) A képviselő-testület a nemzetiségi önkormáLrryzatok működésének segí
pénzücl hozzájá,rulás mértékét az Önkormá,nlzat évei költségvetésében állapitia

(3) A nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdrilkodásával kapcsolatos
iratkezelési feladatok ellátása a szikszói közös Önkormífu,yzati Hivatalbanio.teoin

(4) A Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkorm ányzat székhelye: 3800 Szikszó,

(5) A Szikszói Ruszin Nernzetiségi Önkormányzat székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin

(6) Az onkorményzat a nernzetiségi önkormányzatok üléseinek megtartásához a
Kálvin ter l. szám alatti épületberr hellséget biztosít ingyenesen.

(7) Az Önkorm ányzat a nemzetiségi önkormányzatok működésével
ellátásához szakmai segítséget nyujt a szikszói közös Önkormányzati

d,;;;d;á,i"iiláközös Önkormanyzati Hivatal szervezési, Hatósági és Humánigazgatósáii
koordinálja.

(8) A szikszói közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egysége - feladar
tartozó ügyekben - segíti a nemzetiségi önkormiá,rryzatok munkáját. 

-

(|9) A jegyző vagy megbízottj a jelzi a nemzetiségi ónkorníLrryzatok
elnökenek, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel.

(10) A szikszói közös Önkormányzati Hivatal nemzetiségi önkormányzatok
kapcsolatos feladatokkal megbízott ügyintézóje elkészíti a nemzetiségi
költségvetését, amit a Gazdálkodrási Oszüílyvezető e|lenőriz.

Q 1) A nernzetiségi önkormárryzatok gazdálkodrási feladatainak végrehajtó szerve a
Onkormrá,rryzati Hivatal.

(12) A szikszói l(özös Önkormanyzati Hivatal a kótelezettségvállalásokhoz
analitikus nyilvárrtartást vezet, amelyből megállapíüató az évenkénti köteleze

(13) A szikszói l(özös Önkormrányzati Hivatal a nernzetiségi önkormányzatok
számviteli nllváLrrtartásait a rendelkezésre bocsátott adatoi alapján vezen.
információkat és dokumentációkat a nernzetiségi önkormiá,rryzatok elnokéi biaositlrik.
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(14) A nemzetiségi önkormárryzatok vagyonának leltéEozása, illetve vagyonának selejtezése aSzikszói KÖzÖs Önkormrinyzati Hivatal száÉályzataibarlmeghatrirozottak atip1,in torténit.'

(1) A KéPviselŐ-testtilet a nemzetiségi önkormányzatok működésének segitésére, a n{nzetiségekkel
és nemzetiségi lakosokkal való kapcsolattartás céljából l íö Romaügyi ria".t uá..P. 

--

(2) A Romaügyi Biztos feladatai:
- kapcsolatot tart a roma nernzetiségi önkormrá,rryzatokkal, lakosokkal,
- kÖzvetíti a roma nemzetiség által megfogalmazott javasiatokat és práblemákat a Ké|viseló-testiilet
fe|é,
- ellátja a neltzetiségi oktatással, kulturával kapcsolatos feladatokat,
- jar/aslatot tesz nemzetiségi programok szerveiésere vonatkozóan,- figyelernmel kíséri a roma nemzetiségre vona&ozó hazai és ruópai
paly áaatokat" lehetóségeket,
- kapcsolatot tart az oktatási, I(u|turális, sport és szociáLlis Bizottsággal
kérdésekben.

A helyi népszavazás

37.§

A,törvenyberr nem szabá,lyozott - a helyi népszavaziásra vonatkozó -
önkormányzati ren delet szabály ozza.

36.§

IV. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása

Az önkornrányzat gazdasági alapjai

38.§

(l) A képviselő-testiilet az ötlkormányzat gazdaság programját, fejlesztési tervét,
meghatározott tartalommal fogadja el.

(2) A s:z4asági progIam, fejlesáési terv a képviseló-testiilet megbízatásának
meghaladó időszakra szól.

Az önkormányzat költségvetése

39.§

UniJ. ta.oguta"i

" 

1.** 

,",,o

Mötv.-ben

költségvetés
es az

egyéb

(l) A képviselő-testtilet az önkormányzat költségvetését rendeletben á|lapitja meg. A
összeállitásának részletes szabályait az állatnhiúartásról szó|ó törvény, a ánanr"ióa"
állani hozzÁjárulás mértékét a költségvetésről szóló törvény, va|amini az ezekhez

j ogszabályok hat ározzák meg.

(2) A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, s a po|grármester terjeszti
testület elé-
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(3) A képviseló-testület az őnkormrirryzat belső pénzügyi ellenórzését folyamatba (
utólagos vezetői ellenőrzéssel, valamint ktilső szakmáí szeíyezet szolgá,ltatásának

(4) A költségvetési évet kóvetően a polgármester a zfuszárnadási rendeletet a
meghatiá,rozott idópontban terjeszti a testíilet elé.

(5) Az önkormiinyzat vagyonával kapcsolatos rendelkezéseit a
önkormányzati rendeletben szab ály ozza.

Az önkormányzaú gazdátkodásának ellenőrzése

40.§

Az örrkormrányzat a saját intézményei pénzügyi e|lenőrzését a képviselő-testiilet
kíilső szakértó megbíása alapjárr látja él.

biztosítja.

V. Fejezet

5, Negyedéves beszámoló formanyomtatványa

42.§

Ez a rendelet 202l. junius 15-én lep hatályba.

Szikszó, 202l. június 14.

záró rendelkezések

41.§

(l) A rendelet hatálybalépésével egyiclejűleg hatályát vesai szikszó váLros
Szervezeti és Működési SzabáIyzatáról szaluó nlzots.lj<,.2l.) száLrnú önko rmányzati

(2)_sziksző város Önkormány zat szervezeti és Működési szabályzatának mellékletei:
l. számú melléklet átrutrrázott hatáskörök felsorolása
2. számú melléklet kormrirryzati funkciók felsorolása

Q) szikszó vráros önkormrányzat szervezeti és Működési szabályzatának fiiggelékei:
1, Képviseló-testí.ilet ta§ai
2_,.Pénzttgyl, Gazdaság; és Vátosfejlesáési Bizottság, az oktatrási, Kulturális, §
Bizottság és a Vár,osüemeltetési Bizottság tagjai
3, 

9:iksz:.Varo: Pnt9lan_rza1 szerveinek ántéznrenyeinek hivatalos megnevezése
4, Allafiháztartási szakfeladatok

fl,-"ffi%
\ LW/,t
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A rendeletet kihirdettem:

Szikszó, 202 l. jriLrriur*l4.

É dr.Tóth Zitu
jegyző
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1. melléklet

1. számú mel|éklet

A polgármesterre átruházott hatáskörök:

a) köztemetés

b) közterület használattal kapcsolatos engedély kiadása

c) tulajdonosi hozzájárulás kiadása

d) hell vedelern alá helyezés

e) hell védelem megszüntetése

f)településkepi véleményezési eljárás lefotytatása

f) településképi bejelentési eljárás

g) településkepi kötelezési eljárás lefollatása a településkep védelme erdekében

h) településkepi bírság kiszabása

j)Rendkívüli települési támogatás

i) Települési tiimogatás

l)Települési táínogatás temetési költségek viseléséhez

j) Települési tifunogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

k) Időskoruak támogaüísa

o)Start mezógazdasági program keretében termelt többlettermékek nyujtísa

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásra átruházott hatáskörök:

a) orvosi ügyeleti feladatellátriLs megszervezése és működtetése

b) a szikszói szociális szolgáltató központon kereszttil biztosítja a szociá|is és
feladatokat,

c)szociális és gyermekjóléti ellátások közül biztosítja az alábbiakat:

ca) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

cb) a háui segítségnyujtás

cc) család- és gyermekjóléti szolgálat

cd) család- és gyermekjóléti központ

A szociális Missziótársulat Bethánia szeretetotthonára átruházott határkörök:

a)idősek nappali ellátása,
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b)időskoruak átmeneti ellátrisa

A Sajó.Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásra átruh.ízott hatá§kör:

a) a Magyarország hell önkormrá,rryzatiról szóló 201l. évi CLXXXX. törvény 13. { (l) tet<ezdes
19. pontja alapjrin meghatározott hulladékgazdálkodási feladatok ellátása '| ' '

22



2. számű melléklet

2. melléklet

01 l l30 onkormrá,rryzatok és önkormánlzati t iuutaot loguttoto- ".- 
,ittulan

tevékenysége
ls igazgatási

0l1220 Ado-, vÉrm- es 1övedéki igazgatás

0l3320 tloztemeto-tenntartás és -műkódtetés

013350 Az onkormányzati vagyonnal való gazdá|kodrással kapcsolatos feladatok

0250l0 Vedelml teladatok igazgatása és szabályozása

03 103c Kozterület rendj ének fenntartása

04123l Kóvld ldótartamú közfoglalkoztatris

04l233 Hosszabb |dótartamú közfoglalkoztatás

041237 KóZtoglalkoztatási mintaprogíam

piac üzemeltetése047l20

05 l030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyujtése, ."áttita"" átrakása

064010 Közvilágítás

zöldterület-kezelés0660l0

Uoo(rZ(, Varos_, kózséggazdálkodási egyéb szolgáltatások

0740ll

07403l

08r}g2

Foglalkozá§-egészségügyi alapellátás

Család és oőuéd"l.i

Koznevelesl mtézmény 1-4. évfolyamrfur tanulók nevelésevel, oktatásíva
múködtetési feladatok

összefiiggó091220

092120

092260

kozírevelesi inténnény 5-8. évfolyamrin tanulók nevelésével, oktatrásáva
működtetési feladatok

Gimnázium é,
ósszefiiggó működtetési feladatok

Gy"-"kétk"a"

3yermekek napkö

összeffiggő

oktatásával

096015

l04030

l04035

l04037 lntézményen kívüli gyermekétkeáetés

Biztos Kezdet Gyerekháal04044
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ingatlan szociális célú berbeadása. üzeme|tetése

'enntartással, lakhatással összefiiggő elláüísok
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1. számú függelók

A képviselő-testületi tagok névsora:

l. dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita képviselő

2. dr. Piskóti István alpolgármester

3. Gál Péter képviselő

4. Hetesi Gergely képviselő

5. Kóhalmi Mónika képviselő

6. Marjai Pál képviselő

7. Stelmach Mariann képviseló

8. Sváb Antal polgármester

9. Mező Istvrírr képviseló
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A Pénzügyi,

1. Dr. Gulyásné Dr.

2, Kőhalmi Mónika

3, Stelmach Mariann

4. Farkas Sándor

5. Fehér Balázs

6. Mező István

7. Gál Péter

8. Vécseyné Fedor

9. Marjai Pál

l0. Hetesi Gergely

1 l. Tóü Tibor bi

2. számű függelék

és Városfejlesztési Bizottság

tagiainak névsora

futa bizottsági elnök, képviselő

tag, képviselő

i tag, képviselő

tag, nem képviselő

tag, nem képviselő

Az Oktatási, Kulturáüs, Sport és Szociáüs Bizottság

tagiainak névsora

elnök, képviselő

tag, képviselő

bizottsági tag, nem képviselő

Városiizemeltetési Bizottság

tagiainak névsora

elnök, képviselő

tag, képviseló

i tag, nem képviselő
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3. számú függelék

Szikszó Város Önkormányzat szerveinek és intézményeinek

hivatalos megnevezése

SzikszÓ. Város Önkormányzata által működtetett, szakmai felügyelet §zerint a KlebersbergIntézményfenntartó Központ alá tartoző intézmény:

1, Szikszói Móricz Zsignrond Áhaltírros Iskola (3800 Sziksz ó, Bethlen G. u. 1,)

Önáilóan működő költségvetési szerv:

2, Szikszói Városi Óvoda és Bölcsóde (3800 Szikszó, Rákóczi u, 60.)

3. Szikszói Városi Szabadidőközpont és Könyvt ír (3800 Szikszó, Rákóczi u, 33,)

Önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok:

4. Turul Provincia Nonprofit Kft. (3800 Szikszó, Kálvin tér l.)

5. Szikszói lpari Park Kft. (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)

ó. Bonhause Kft. (3800 Szikszó, Bethlen Gábor u. 2.)

7. Infraglass Kft. (3800 Szikszó, Bethlen Gábor u. 2)

8. Project Invest Group Kft, (3800 Szikszó, RáLkóczi út 20.)

9. SIXo_NET Kft. (3800 Szikszó, Rakóczi út 60.)

10, Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséert Nonprofit Kft. (3928 Tiszatardos, Kossuth L.

11. Sixo Park Kft. (3800 Szikszó, Bethlen Gábor u. 2.)

12. Sixo Tender Kft. (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)

13. SIXO Fejlesztési Kft. ( 3800 Szikszó, Rákóczi út 33.)
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intézmény étkeztetés

kívüli gyermekétkeztetés

bérbeadása, üzemeltetése

em lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

szociális célú bérbeadása, iizerneltetése

önkormárryzatok és társulások igazgatás't

Kezdet Gyerekház

fenntartás és -működtetés

el nem számolt tételek

intézménl étkeztetés
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áltozás
eF0

előző
negyedév

utolsó
napján
(e Ft)

tárgy-
negyedév

utolsó
napján
(e Ft)

lejáLratu kötelezettségek

hosszu lejá,ratu kötelezettségek

vid lejáratú kötelezettségek

rövid lejáratu kötelezettségek
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múveletek bevételei

vett szolgáltatások

i jellegű költségek

Előző
neryedév

utolsó
napján
(e Ft)

műveletek ráfordításai
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