Csányoszró Község Önkormányzati Képviselőtestületének
10/2002. (XI.1.) Csányoszró Községi Önk.

rendelete
az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatáról
(Egységes szerkezetben a 2011. október 6-ig végrehajtott módosításokkal)
Bevezető

A Magyar Köztársaság Alkotmányának a helyi önkormányzatokról szóló IX. fejezete
alapján az Ötv. keretei között Csányoszró községet megilleti a helyi önkormányzás joga, a
faluközösséget érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése.
Ennek érdekében
Csányoszró község önkormányzata felelősséggel testesíti meg a helyi közhatalmat, a lakosság
javára, Csányoszró fejlődéséért.
Csányoszró község mezőgazdasági jellegű település, a la kosság száma az utóbbi 10
évben stagnáló
Jellegzetes Ormánsági község, ha nem is a külsőségeket, hanem a népszokásokat, a tájnyelv használatát tekintve. A településpolitikai koncepció településhálózatában a
részleges alsó fokú központ funkcióját tölti be.
Csányoszró 1934-ben két község Kiscsány és Oszró egyesítéséből jött létre.
Oszró körjegyzőségi székhely volt, amelyhez 2 község tartozott. Az egyesült községben létrehozott körjegyzőség 7 község közigazgatási teendőit látta el.
A község múltját tekintve a legrégibb írásos okmány Oszró községről maradt
fenn. A pécsi székeskáptalan 1191-ben keltfeljegyzése szerint a község a Siklósi család birtokában volt.
1332-ben az egyházi tizedlajstromban említették meg, mint a székesegyházi főesperesség hatáskörébe tartozó plébániát. 1459-ben Janus Pannonius püspök Ivánka szt.
Györgynek Oszró tizedét is átengedte. Az 1696-os "Neo aquistica comissio" gróf traunnak
adta Oszrót. Egy 1715-ből származó összeírás szerint tíz jobbágy volt a községben. 1789-ben
gróf Batthyány a földesúr, a lakók száma 225.
Nagycsány és Kiscsány községek Róbert Károly uralkodása idején Nagshan és
Kischan néven a székesegyházi főesperesség fennhatósága alatt álló plébániák közé tartoznak.
1709-ben a "rác futás" kor a község teljesen leégett és a lakosság a szilasi erdőbe a mocsarak
által elrejtett dombokra menekült. 1757. február 6-án kapott engedélyt a község a régi fatemplom községbe való vontatására. A török hódoltságot követő vadvízszabályozás következtében
megváltozott a lakosság foglalkozási viszonya is. Előtérbe került a mezőgazdasági termelés és
az intenzív állattenyésztés, amely a községben ma is jelentős. A községek életében jelentős
dátum 1912. november 6-a. Ekkor indult meg a közlekedés a Barcs Siklós útvonalon. 1913ban épült a Sellyét Siklóssal összekötő kövesút. 1944. december 31-én alakult a községben a
jugoszláv hadsereg XV. brigádja, amely Petőfi nevét vette fel. A községben 1950-ben alakult a
termelőszövetkezet, Nagycsánnyal a tanácsok megalakulása óta, Besencével 1963-tól közös
tanács működött.
A község részleges alsó fokú központ jellege igazgatási, kulturális, egészségügyi
és kereskedelmi téren jelentkezik. A községben általános iskola, iskolai napközi otthon, napkö-
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zi otthonos óvoda, művelődési ház, könyvtár és idősek klubja működik. A körzeti egészségügyi szolgálatot körzeti orvos, körzeti ápolónő és védőnő alkotja. A község lakosságának zöme magyar anyanyelvű, jelentéktelen számban előfordulnak nemzetiségi családok. A cigány
etnikum az összlakosság 5,5% át teszi ki. A községre jelentős elszívó hatást gyakoroltak a
szomszédos nagyközségek, távolabbi városok, a lakosság elvándorlása azonban lassan megszűnik.
A helyi önkormányzatnak elsődleges feladata olyan élettér kialakítása, amely a
lakosság alapvető igényeit helyben elégíti ki. A község létéért, fejlődéséért érzett felelőssége
tudatában a község önkormányzata működési szabályait az alábbiakban határozza meg.
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I. fejezet
Általános rendelkezések

1.§
(1) A település területének nagysága: 8,55 km2 .
(2) A település lakóinak száma a szabályzat elfogadásának időszakában: 771 fő.
(3) Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Csányoszró Község Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat)
(4)

Az önkormányzat működési területe: Csányoszró község közigazgatási területe

(5) A képviselő-testület hivatalának neve: Besence, Csányoszró és Nagycsány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
2.§
(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, zászló és a pecsét.
(2) A címer leírása: Álló, háromszögű, vörössel és kékkel vágott pajzs. A felső, vörös mezőben a vágásvonalon álló, befelé fordult, ágaskodó két arany oroszlán mellső lábaikkal
nyolcküllős ezüst kereket emelnek a magasba. Az alsó, kék mezőben zöld halmon nyugvó
arany fészkében, vörös tűzben égő, szembe fordult és jobbra tekintő, kiterjesztett szárnyú,
vörössel fegyverzett ezüst főnix; fejét arany glória övezi. A címerpajzs alatt lebegő, hármas
tagolású, fecskefarok végződésű íves arany szalagon feketével nagybetűs CSÁNYOSZRÓ
felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.
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(3) Csányoszró község lobogója, zászlaja:
Lobogó: álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú fehér textillap, aljában arany, felette
kék vízszintes pólyával. Egy pólyaszélesség a lobogó hosszának 1/10 része. A színes
címer a feliratos szalaggal a lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülről
mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik el. A lobogó kétoldalas.
Zászló: a lobogó 90˚-kal történő elforgatásával jön létre. A feliratos szalag nélküli
színes címer szimmetriatengelye a zászló hosszának a rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe. A zászló kétoldalas. (Zászló és lobogó ábrázolása az 1. számú mellékletben.)
(4) Csányoszró község pecsétje: kör alakú pecsétlap, szélén peremmel. A pecsétmező körvonalában Csányoszró címerének kontúrrajza. A címert két oldalról és felülről nagybetűskörirat övezi : CSÁNYOSZRÓ KÖZSÉG PECSÉTJE. A felirat előtt, után és a szavak
közt egy-egy díszpont. ( A pecsét ábrázolása: 1. számú melléklet)
(5) Az önkormányzat pecsétjét kell használni:
 a képviselő-testület üléseiről készített jegyzőkönyvek hitelesítésére,
 a testület által adományozott okleveleken,
 egyébként akkor használható, ha a Magyar Köztársaság címerével ellátott bélyegző
használatát jogszabály nem teszi kötelezővé.

II. fejezet
A helyi önkormányzás általános szabályai
3.§
(1) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi
feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.
(2) A helyi önkormányzat - a törvény keretei között – önállóan szabályozza, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.
(3) Csányoszró önkormányzata vállalkozási tevékenységet nem folytat.
4.§
(1) A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében , a helyi társadalom- és
gazdaságszervező munkában – ezek fejlesztése érdekében - együttműködik a megyei önkormányzattal. A koordináció keretében közvetlen cél a megyei fejlesztési tervek, koncep-
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ciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a
helyi elképzelésekkel. A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás – a jegyző közreműködésével – a polgármester feladata.

III. fejezet
A települési önkormányzat
A települési önkormányzat feladata, hatásköre, szervei

5.§
(1) Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében:










településrendezés, településfejlesztés,
az épített és természeti környezet védelme,
a lakásgazdálkodás,
a vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás,
a köztemető fenntartása,
a helyi közutak és közterületek fenntartása,
a helyi köztisztaság fenntartása,
gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól,
gondoskodás az óvodai nevelésről, általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról,
 a közművelődési, művészeti tevékenység és sport támogatása,
 nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesülésének biztosítása,
 az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése.

(2) Az önkormányzat köteles gondoskodni:










az egészséges ivóvízellátásról,
az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről ,
az egészségügyi és szociális alapellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról,
a közvilágításról,
a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról,
a helyi közösségi színtér biztosításáról,
a könyvtári szolgáltatás ellátásáról,
a nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,
a hivatali szervezet (körjegyzőség) fenntartásáról.

(3)
A képviselő-testület feladatot csak abban az esetben vállalhat, ha az a lakossági
ellátás javítását szolgálja és a képviselő-testület éves költségvetésében a fedezetet biztosítja.
6. §
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(1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és határkörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselő-testület a településfejlesztéssel, a helyi közszolgáltatásokkal, az alapvető intézményhálózat létrehozásával és működtetésével szorosan összefüggő
hatásköreinek gyakorlását nem ruházhatja át. Ennek megfelelően és ezen túlmenően a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:





















az önkormányzati rendeletalkotás,
az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,
törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás,
a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézmény, vállalat,
más szervezet ( a továbbiakban együtt: intézmény) alapítása, vezetőik kinevezése
megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás,
véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben a törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő,
a helyi népszavazás kiírása,
az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk
szabályozása, díszpolgári cím adományozása,
a gazdasági program megállapítása és a végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
a településrendezési terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat jóváhagyása,
a munkabérhitel kivételével bármely összegű hitelfelvétel,
kötvénykibocsátás, továbbá közalapítvány, közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása,
önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás,
közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szobor állítás,
a települési képviselő és a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés,
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés,
eljárás kezdeményezése az alkotmánybíróságnál,
felterjesztési jog gyakorlása, véleménynyilvánítás azokban az ügyekben, amelyekben a
törvény az önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő,
népi ülnökök megválasztása,
amit a törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

(2) A képviselő-testület hatáskör gyakorlását a 2. számú mellékletben történő felsorolás
szerinti tartalommal a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskör tovább át nem ruházható.
(4) Települési képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a helyi kisebbségi önkormányzat testületének – a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését.
IV. fejezet
A képviselő-testület működése
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7.§
A képviselő-testület
(1)
A képviselő-testület 7 tagból és a polgármesterből áll.( A polgármester és a
képviselők neveit az 3. számú melléklet tartalmazza.)
(2) A képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést és közmeghallgatást tart, évente
legalább hatszor ülésezik.
(3) A képviselő-testület ülését a polgármester - a meghívóban megjelölt indokkal - bármikor összehívhatja. Az ülés összehívását indítványozhatja a megyei közigazgatási hivatal
vezetője valamint népi kezdeményezés is.
(4) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. Az ülés meghívóját valamint az
írásos előterjesztéseket a képviselők részére az ülés előtt legalább 3 nappal kézbesíteni kell.
A meghívó tartalmazza a javasolt napirendeket és azok előterjesztőit. A polgármester és az
alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása vagy a polgármesteri és az alpolgármesteri
tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a képviselő-testület ülését az ügyrendi bizottság
elnöke hívja össze.
(5) A polgármester az ülésre tanácskozási joggal a képviselőkön kívül másokat is meghívhat, ha úgy ítéli meg, hogy meghallgatásuk a határozathozatal szempontjából szükséges, illetve célszerű.
(6) Egy-egy képviselő-testületi ülés több napon is tartható.
(7) A meghívót a képviselő-testület tagjai, illetőleg a polgármester által tanácskozásra
meghívottak részére kell kézbesíteni.
(8) A polgármester köteles összehívni a képviselő-testületet, ha azt
– jogszabály írja elő,
– a képviselő-testület határozta el,
– halaszthatatlan ügy megtárgyalása céljából ( rendkívüli ülés)
(9) A képviselő-testület rendkívüli ülését akkor is össze kell hívni, ha valamely bizottság,
tanácsnok, vagy a képviselők egynegyede a tárgy megjelölésével ezt indítványozza. Az indítványt legkésőbb az ülést megelőző napon 10 óráig kell a polgármesternél előterjeszteni.
Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a testületi ülés előtt 8 órával is kiküldhető az ülés
meghívója.
(10)
Az indítvány alapján a képviselő-testület határoz akkor, ha a polgármester vagy valamelyik képviselő ellenzi az ügy rendkívüli megtárgyalását. Az indítvány elfogadása esetén a javasolt napirendet a testület első napirendként vitatja meg.
(11)
A tanácskozási joggal meghívott nem képviselő állampolgárok szavazati joggal
nem rendelkeznek.
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(12)
A képviselő-testület ülésén megjelent választópolgárok számára a polgármester
hozzászólási jogot engedélyezhet. Rendzavarás esetén az elnök a rendzavarót figyelmezteti, illetve távozásra szólíthatja fel.
(13)

A sajtó képviselői részére az ülésen való részvételt biztosítani kell.

(14) A képviselő-testületi ülés idejét, helyét, a megtárgyalandó napirendeket és az elfogadott rendeleteket a helyben szokásos módon – a hirdetőtáblán való kifüggesztéssel - nyilvánosságra kell hozni.
8.§
A képviselő-testület ülése
(1) A képviselő-testület ülése nyilvános.
(2) A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást érintő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.
(3) Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
(4) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti.
(5) A polgármester az ülés vezetése során:
a) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglalt
rendelkezések megtartásával történt,
b) megállapítja az ülés határozatképességét,
c) javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére,
d) előterjeszti az ülés napirendjét,
e) tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásának állásáról,
f) tájékoztatást ad az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán
tett intézkedésekről,
g) ismertetést ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
(6) A képviselő-testület a napirendről és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről vita nélkül
határoz.

9. §
Közmeghallgatás
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(1) A lakossági érdekek feltárása és egyeztetése, az igények megismerése és figyelembevétele végett a képviselő-testület évente egyszer közmeghallgatást tart.
(2) Közmeghallgatásra a következő napirendeket bocsátja:
– településfejlesztés főbb irányai,
– utca és közterület elnevezése,
– adórendelet tervezet vitája,
– az éves költségvetésről tájékoztató
(3) A közmeghallgatásra jelölt napirendet tárgyaló ülés időpontját és helyét legalább 6
nappal az ülés előtt nyilvánosságra kell hozni és az előterjesztést ezzel egyidejűleg a könyvtárban és a körjegyzőség hivatali helyiségében hozzáférhetővé kell tenni.
(4) Az ülés lefolyása:
– az előterjesztő szóban ismerteti az írásos anyagot,
– a polgármester vagy az általa felkért képviselő, körjegyző kiemeli a főbb vitapontokat, a
döntésre váró kérdéseket,
– elsőként a lakosság köréből megjelentek kapnak szót,
– ezt követően a képviselők mondják el hozzászólásaikat, amely során lehetővé kell tenni,
hogy az abban érintett állampolgár 2 percben reagálhasson.
– az ülés többi része a testületi ülés általános szabályai szerint folyik, a lakosság köréből
megjelentek már nem kapnak hozzászólási lehetőséget.
(5)
Szükség szerint falugyűlést kell tartani, amelynek összehívása a polgármester
feladata. A falugyűlés napirendjét a képviselő-testület határozza meg.

10.§
Az előterjesztés
(1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület által előzetesen javasolt rendelet, vagy határozattervezet, beszámoló tájékoztató
(2) A testület üléseire az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az előterjesztés és a határozati javaslat ülésen
történő kiosztását.
11.§
A sürgősségi indítvány
(1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, amely az ülés meghívójában
nem szerepel. A képviselő-testület – a polgármester javaslatára – egyszerű vagy minősített
többséggel, soron kívül dönt az előterjesztés tárgyában.
(2) A sürgősségi indítványt – a sürgősség tényének rövid indoklásával – legkésőbb az ülésen nyújthatnak be a polgármester, a jegyző, a képviselők, a helyi kisebbségi önkormányzat testülete.
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(3) Ha a polgármester vagy valamely képviselő ellenzi az azonnali tárgyalást, akkor a sürgősség kérdését vitára kell bocsátani.
(4) Ha a testület elfogadja a sürgősségi indítványt, azt első napirendként tárgyalja meg, ha
elutasítja, meg kell határozni a napirend tárgyalásának idejét.
12.§
A tanácskozás rendje, a szavazás
(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit
vitát, melynek során
 az előadó a napirendhez szóbeli kiegészítést tehet,
 az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket
tehetnek fel, amelyekre az előadó köteles válaszolni.
(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerület sor.
(3) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a testület bármely tagja
tehet javaslatot. A javaslatról a testület vita nélkül határoz. A vita lezárását követően a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.
(4) Bármely képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a
téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű
többséggel határoz.
13.§
(1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt
a testület – az elhangzás sorrendjében - , majd az eredeti határozati javaslatról.
(2) A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több, mint felének egybehangzó szavazata szükséges. A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit,
vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt
települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
(3)

A megválasztott képviselők többségének szavazata szükséges:

– rendelet-alkotáshoz,
– a szervezet kialakításához és működésének meghatározásához, továbbá a képviselőtestület hatáskörébe tartozó választáshoz, kinevezéshez megbízáshoz,
– önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való
csatlakozáshoz,
– megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervhez való csatlakozás,
– intézmény alapításához,
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– e szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez,
– hatáskörgyakorlás átruházásához,
– közös képviselő-testület alakításához,
– a polgármesteri kereset benyújtásához,
– helyi népszavazás kiírásához.
14.§
Kérdés, interpelláció

a) Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.
b) Interpelláció: Az SZMSZ-ben meghatározott személyek magyarázat adási kötelezettsége a feladatkörükbe tartozó valamennyi ügyben.
(1) A kérdésre a képviselő-testület ülésén köteles választ adni a megkérdezett. Válaszának
elfogadásáról a képviselő-testület akkor határoz vita nélkül, ha a kérdező azt nem fogadta
el.
(2) A képviselő a képviselő-testület ülésén – a napirendek lezárása után – a polgármestertől, alpolgármestertől, a körjegyzőtől önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, amelyre
az ülésen – vagy legkésőbb 8 napon belül írásban – érdemi választ kell adni.
(3) Ha az interpelláció benyújtására az ülést megelőzően legalább 5 nappal kerül sor, úgy
arra az ülésen érdemi választ kell adni.
(4) A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az előterjesztő nyilatkozik, majd vita nélkül a testület dönt az elfogadásról. Ha a testület nem fogadja el, annak érdemi vizsgálatát a polgármesterre vagy jegyzőre bízza.
(5) Nem kell megválaszolni az olyan interpellációt, amelyet az interpelláló képviselő viszszavont, vagy amelynek a vitáján az interpelláló nincs jelen és/vagy elnapolást kért.
15. §
A tanácskozás rendjének fenntartása
(1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során:
–
–
–
–

–

figyelmezteti a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy sértő kifejezést használ,
rendreutasíthatja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjához, illetve a képviselőtestület üléséhez méltatlan magatartást tanúsít,
ismétlődő rendzavarás esetén a polgármester indítványozhatja a rendbontó képviselő
tiszteletdíjának csökkentését,
tartós rendzavarás, állandó lárma vagy a vita folyamatos rendjét ellehetetlenítő esemény következtében a polgármester – ha ismételt figyelmeztetései sem járnak eredménnyel – felfüggeszti az ülést.
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(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A
tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a rendzavarót,
ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására kötelezheti.
(3) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.
16.§
Jegyzőkönyv
(1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a polgármester, a
körjegyző és a jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá.
(2) A jegyzőkönyv elkészítéséről a körjegyző gondosodik. Eredeti példányához minden
esetben mellékeli a meghívót, az írásos előterjesztéseket és a megalkotott rendeletet.
(3) A körjegyző a jegyzőkönyvek és mellékletek egy példányának éves teljes anyagát öszszegyűjti és megőrzéséről a hivatali szabályoknak megfelelően gondoskodik.
(4) Az állami és szolgálati titok védelmére vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó dokumentumok kivételével a jegyzőkönyvek és mellékleteik megtekintését a község lakossága
számára lehetővé kell tenni. A titoktartási kötelezettség alóli felmentést csak a titokvédelmi
jogszabályokban meghatározott módon lehet megadni. Szolgálati titok körébe a zárt ülésen
megvitatott azon kérdések tartoznak, melyeket az illetékes testület illetve a polgármester a
vonatkozó jogszabályok alapján annak minősít.
V. fejezet
17.§
A képviselő-testület bizottságai
(1) A képviselő-testület állandó jelleggel, véleményező, javaslattevő, szervező hatáskörrel,
továbbá a polgármesterek és önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak kezelésére ügyrendi bizottságot, a szociális földprogram működtetésére mezőgazdasági szociális bizottságot működtet.
(2) Az ügyrendi bizottság 3 tagú, elnökét és – az elnökkel együtt számolva – tagjainak
több, mint felét a települési képviselők közül kell megválasztani. A polgármester, alpolgármester és a körjegyzőség dolgozója nem lehet a bizottság tagja.
(3) A bizottság feladatkörében:
ellátja a képviselői és polgármesteri vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos teendőket, eljár a képviselők összeférhetetlenségi ügyében,
ellátja a titkos szavazások lebonyolításának feladatait,
javaslatot tesz a polgármester tiszteletdíjára.
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(4) A mezőgazdasági szociális bizottság 3 tagú, elnökét és – az elnökkel együtt számolva
– tagjainak több, mint felét a települési képviselők közül kell megválasztani. A polgármester, alpolgármester és a körjegyzőség dolgozója nem lehet a bizottság tagja.
(5) A bizottság feladatkörében ellátja a szociális földprogram működtetésével kapcsolatos,
a vonatkozó rendeletben meghatározott feladatokat.

VI. Fejezet
Polgármester, alpolgármester, tanácsnok és jegyző
12.§
A polgármester
(1) A polgármester feladatait főállású foglalkoztatási jogviszonyban, részmunkaidős foglalkoztatottként látja el. Napi munkaideje 4 óra.
(2) A polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester gyakorolja.
13.§
Az alpolgármester
(1) A képviselő-testület a képviselő-testület tagjai közül 1 alpolgármestert választ, aki feladatait társadalmi megbízatásban látja el.
14.§
A tanácsnok
(1) A képviselő-testület egyes feladatok felügyeletére tanácsnok(ok)ot választhat.
(2) A tanácsnok részére a képviselő-testület tevékenységével arányos tiszteletdíjat állapíthat meg.
15.§
A körjegyző
(1) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyek előkészítésére, önkormányzati döntések végrehajtására, a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív
feladatok és a jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok ellátására Besence és
Csányoszró községek képviselő-testületeivel közösen egységes hivatalt hoz létre. A hivatal
elnevezése: Besence, Csányoszró és Nagycsány Községi Önkormányzatok Körjegyzősége.
A körjegyzőség székhelye: Csányoszró község.
A körjegyzőség hivatali létszámát, belső szervezeti felépítését, működésének részletes szabályait, valamint feladat- és hatásköreit a körjegyzőséget létrehozó megállapodás rögzíti.
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A körjegyzőség ügyrendjének tervezetét – az érintett polgármesterek véleményének kikérésével – a körjegyző készíti el és terjeszti – jóváhagyásra – a képviselő-testületek együttes
ülése elé.
(4) A körjegyzőséget létrehozó képviselő-testületek együttes ülése dönt:





a körjegyző kinevezéséről, fegyelmi büntetés kiszabásáról,
a körjegyzőség ügyrendjének jóváhagyásáról,
a körjegyzőség működéséről szóló beszámoló elfogadásáról,
a körjegyzőség költségvetéséről és zárszámadásáról.

(5) A körjegyzővel kapcsolatos egyéb munkáltató jogok gyakorlása Csányoszró polgármesterének a feladata.
(6) A körjegyzőség működésének ellenőrzése, a feladatok egyeztetése céljából az érdekelt
községek polgármesterei a körjegyző részvételével rendszeresen tartanak megbeszéléseket.
(7) A körjegyző feladat- és hatáskörében:
 ellátja a megállapodás szerint érintett képviselő-testületek, bizottságok és képviselők
működésével kapcsolatos igazgatási teendőket,
 előkészíti a polgármesterek hatáskörébe utalt államigazgatási döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról,
 köteles a körjegyzőséget fenntartó települések képviselő-testületi ülésein személyesen
vagy megbízottja útján részt venni és ott a szükséges felvilágosítást megadni.

VII.Fejezet
17.§
A társulások
A képviselő-testület a hatósági igazgatási feladatai ellátására más önkormányzatokkal szabadon társulhat. Az erről szóló megállapodások a Szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezik.
VIII. Fejezet
18.§
Az önkormányzat gazdálkodása
(1) Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg, melyben a testület megállapítja
 a forgalomképtelen vagyontárgyak körét,
 a törzsvagyon forgalomképtelen tárgyait és azokat a feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való rendelkezés során,
 azoknak a vagyontárgyaknak, vagyoni részeknek és jogoknak a körét, amelyek elidegenítéséről, megterheléséről, vállalkozásba való beviteléről illetőleg más célú hasznosításáról csak népszavazással lehet dönteni.
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(2) Az önkormányzat törzsvagyonát( forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan képes
törzsvagyon), valamint a forgalomképes vagyontárgyak tételes körét a helyi vagyonrendelet melléklete tartalmazza.
(3) A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő
ügyekben a képviselő-testület jóváhagyásával köthet szerződést.
(4) A képviselő-testület hitelt csak abban az esetben vesz fel, amennyiben a finanszírozási
mód nem lehetséges vagy gazdaságilag célszerűtlen.
(5) A nemzeti ünnepekhez, évfordulókhoz, társadalmi eseményekhez kapcsolódó megemlékezésekhez felhasználható reprezentáció évi összege 40.000 forint. Az összeg felhasználásáról a polgármester beszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testületnek.
19.§
Az önkormányzat költségvetése
(1) A képviselő-testület a költségvetését és zárszámadását önkormányzati rendeletben határozza meg. Az önkormányzat költségvetését és zárszámadását a jegyző készíti el és a
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának feladatait a körjegyzőség látja el. Feladatai körében különösen:
a) A pénzügyminiszter által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a
költségvetési beszámolót valamint a havi pénzforgalmi információt és ezeket a Magyar
Államkincstár részére megküldi,
b) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,
c) igényli a Magyar Államkincstártól a cél- és címzett támogatásokat,
d) gondoskodik az önkormányzatok által létrehozott, fenntartott intézmények pénzellátásáról,
e) biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű
vezetését, s ezen belül – a pénzügyminiszter által meghatározottak szerint – kialakítja a
saját valamint az intézmények számviteli rendjét,
f) biztosítja az önkormányzati vagyon nyilvántartását,
g) elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát,
h) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik
az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei működési kiadásainak
kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről.
i) az önkormányzat által fenntartott intézmények részben önálló gazdálkodású költségvetési szervek, a dologi kiadásokat csak a körjegyzőség által meghatározott ütemben
használhatják fel. Az intézmény részére biztosított költségvetési keretet csak a képviselő-testület csökkentheti, illetőleg vonhatja el.
j) az önkormányzati intézmények – az élelmezés kivételével – házipénztárral nem rendelkeznek, készpénzkifizetéseiket a körjegyzőség, illetve a körjegyzőség által biztosított
ellátmányból az intézményvezető vagy az általa megbízott dolgozó teljesíti.
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20. §
Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzat gazdálkodását elsődlegesen az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
(2) A képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről Sellyei Kistérségi Többcélú
Társulás útján gondoskodik.
IX.Fejezet
18.§
Önkormányzati rendeletalkotás
(1) Önkormányzati rendelet alkotását a polgármester, jegyző és a képviselők kezdeményezhetik a képviselőtestületnél, más szervek vagy személyek indítványaikat a polgármesternél tehetik meg, aki döntésre köteles a képviselő-testület elé terjeszteni. A kezdeményezés elfogadásáról a képviselő-testület dönt, egyben meghatározza a rendelet-előkészítés
módját, menetét, szükség esetén a rendelet tartalmára irányelveket határoz meg.
(2) A tervezet testület elé terjesztésekor a testületet tájékoztatni kell az előkészítés során
felvetett, de a tervezetben nem szereplő javaslatokról, észrevételekről.
(3) A rendeletek kihirdetésének módja: hirdetőtáblán, ill. könyvtárban való elhelyezés. Az
elfogadott rendeletet a hirdetőtáblán 15 napig kell kifüggeszteni.
(4) Az önkormányzati rendeletek folyamatos karbantartása a körjegyző feladata.
(5) Az önkormányzati rendeletek tervezetét a 2 kültéri és a beltéri hirdetőtáblán, valamint
a település honlapján a rendelet képviselő-testület általi tárgyalását megelőző 8 napig el kell
helyezni az előkészítésben való társadalmi részvétel érvényesülése érdekében. A lakossági
javaslatokat a polgármesterhez kell eljuttatni az ülést megelőzően írásban vagy szóban. A
lakossági vélemények megismerésére a honlapon fórumot kell létrehozni
X. Fejezet
19.§
Helyi népszavazás, népi kezdeményezés
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél a település választópolgárainak 10 %-a kezdeményezheti, a választópolgárok 5 %-ánál több választópolgár a polgármesternek népi kezdeményezést nyújthat be.
(2) A népszavazás, népi kezdeményezés további feltételeit, eljárási rendjét a képviselőtestület külön önkormányzati rendeletben állapítja meg a népszavazás kiírását megelőzően.
(3) A népszavazás lebonyolításának törvényességét a körjegyző jelenlétével és közreműködésével biztosítja.
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XI. Fejezet
20. §
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatása
A képviselő-testület biztosítja a helyi cigány kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit, ennek keretében:
—

a testületi működéshez biztosítja– más tartósan átengedhető ingatlan hiányában – a
községháza helyiségeinek díjmentes használatát,

—

a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezekkel járó
költségek viselését a körjegyzőség költségvetésében biztosítja.

XI. Fejezet
21.§
Záró rendelkezések
(1) A Szervezeti és működési szabályzat 2011. október 7-én lép hatályba.
(2) Az SZMSZ mellékleteinek karbantartásáról, kiegészítéséről a körjegyző gondoskodik.
Csányoszró, 2011. október 6.

/ Tóth László /
körjegyző

/ Mecskei Károly /
polgármester
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1. számú melléklet
Az önkormányzat pecsétje, lobogója, zászlaja
A község lobogója:

Csányoszró község zászlaja:

Csányoszró pecsétje:
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2. számú melléklet

A képviselő-testület hatásköréből a polgármesterre ruházott
hatáskörök

—
dönt az átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,a temetési segély odaítéléséről, engedélyezi a köztemetést,
—
megállapítja az ápolási díjra való jogosultságot, a díj összegét, az ápolási kötelezettség
teljesítését folyamatosan figyelemmel kíséri és a jogosultság fennállását évente felülvizsgálja,
—

megállapítja a családok lakásépítési támogatását.
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Függelék

" A települési képviselő-testület tagjai

Polgármester:
Képviselők:

Mecskei Károly
Géczi Lajosné
Géczi Zsolt
Kovács Zsolt
Vida Zoltánné
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