
Lit6r Kiizs6g 6nkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1612014. (X. 21.) iinkormfnyzati rendelete

az iinkorminyzat 6s szervei szervezeti- 6s miikiid6si szabrilyzatirSlr

Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testtilete a Magyarorsziry Alaptcirv6ny 32 clk,k (2)
bekezd6s6ben meghatiirozott eredeti jogalkot6i hat6skorben, a Magyarorszitg Alaptorvdny 32
cikk (1) bekezdds d) pontj6ban meghat6rozott feladatkorben elj6rva a kcivetkez6ket rendeli el:

. I. Fejezet
AltaLlnos rendelkez6sek

1. Az tinkorminyzat elnevez6se, jelk6pei, kapcsolatai

1.$ (1) Az <inkorm inyzat hivatalos elnevezdse: Lit6r Kcizsdg Onkorm6nyzata
(2) Az onkorm6ny zat cime 8196 Litdr, Ahos t. 37 .

(3) A kdpviselo-testtiletek hivatalinak hivatalos megnevez6se:
L it6ri K<iz<i s Onkorm6n y zati Hiv atal (a tov 6bbi akban : KO H)
Szdkhelye: 8196 Litdr, Almos t.37.
A Hivatal kirendeltsdgdnek megnevezdse:
L itdri Kcizo s Onkorm6ny zati Hiv atal Kir6ly s zenti stv6n Kirende ltsd g e

Cfme: 8195 Kir6lyszentistv6n, Fo u. 32-34 szitm.
(4) Az onkorm6nyzat ziszlajirr6l, cimer6r6l, pecs6tjdr6l ds diszjelvdnydrol Lit6r Kcizsdg
0nkorm6ny zata Kepvisel6-testtilet6nek a he
lyi cimer 6s zdszl6 alapititsilrol 6s haszn6lat6nak rendjdrol sz6l6 1311997. (IX.30.) sz6mri
rendelete rendelkezik.

2. $ (l) Az onkormimyzat hivatalos kapcsolatot tart fenn a szlovrikiai Berencs telepiildssel.
A kapcsolattart6s tartalmi./- es formdj6t egyiittmrikciddsi meg6llapod6s rogziti.
(2) Az onkorm6nyzat aKelet- Balatoni Tdrs6g Onkorm6nyzati T6rsul6sa tagia. A t6rsul6s
tartalmifi ds form6j6t t6rsul6si meg6llapod6s rogziti.
(3) Az cinkormrlnyzat aLiteri Ovodai Nevelds 6s Bolcsodei Ell6tris T6rsul6s taga.
@) Az 6nkorm6nyzat aBalatonalmidi Szoci6lis Alapszolg6ltat6si T6rsul6s tagja.

2. Az iinkorm finyzatijogok

3.$ (1) Onkorm6nyzati dcintdst a helyi cinkorm6nyzat kdpviselo-testi.ilete, - annak
felhatalmazhsirabizottsdga, tdrsul6sa, a polgiirmester, a jegyziS - illet(ileg a helyi nepszavazis
hozhat.
(2) A helyi onkormdnyzati jogok a telepiil6sen viilaszt6joggal rendelkezd lakosok (a
tov6bbiakban: viilaszt6polg6rok) kozossdgdt illetik meg. A v6laszt6polg6rok az
iinkorm6nyzati testi.iletbe vilasztott kdpvisel6ik ritj6n, ds a helyi ndpszavazdson val6
rdszvdteliikkel gyakor oljik az rinkorm6ny zdshoz val6 kcizoss6gi j ogaikat.

t Egysdges szerkezetben
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3. Az iinkorminyzat feladatai 6s hatrlskiire

4.$ (1) A Magyarorczilg helyi onkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t<irvdny,
(tovribbiakban Motv.) 13. $-6ban meghatirozott feladatokat cin6ll6an, demokratikusan, a
nyilv6noss6g sz6leskoni bevoniis6val val6sitja meg, kiemelten kezelve a telepiilds koztigyeinek
intezeset, a helyi kdzszolg|ltatflsokr6l val6 gondoskod6st 6s a helyi kdzhatalom dnkorm6nyzati
tipusri gyakorl6s6t.
(2) Az dnkorm:inyzat jogi szemdly. Az cinkormdnyzati feladat- 6s hatiiskcjrcik a kdpviselo-
testtiletet illetik meg. A kdpviselo-testtiletet a polg5rmester k6pviseli.

II. Fejezet
A k6pvisel6-testiilet szervezete

4. A k6pvisel6-testiilet

5.$' (1) Lit6r Kcizsdg Onkormrinyzati Kdpviselo-testiilet tagjainak szitma:7 fo
T6rsadalmi megbizatisri alpolgrirmester sz6ma: 1 fo
A kdpviselS-testi.ilet tagjainak nevjegyzeket az l. sz. fiiggelektartalmazza.
A kdpviselo-testiilet feladat- 6s hat6skiirdt az Mdtv 42.9 1artalmazza.

5. A k6pvisel6-testiilet munkamegosztdsa

6.$ (1) A k6pviselo-testiilet feladatai c6lszeni vdgrehajt6sa 6rdekdben a hat6skdreit a
szerveire: a polg6rmesterre, valamint bizottstryira 6s t6rsulilsra iiruhiuhatja.
(2) A kdpvisel6-testiilet 6ltal ifiruhiuott hat6skor<ik tovrlbb nem ruh6zhat6k.
(3) A kdpvisel6-testtilet ehil a polgiirmesterre etruh zott hatiisk<iroket a2. melldklet, a Hum6n
Ert6kek Bizottshgra itruhilzott hatilskcirciket a 4. mell6klet tartalmazza.
(4) A Humrln Ertdkek Bizottsrig ndvsoriit a2. sz. ftiggeldk tartalmazza3
(5) A Pdnziigyi Gazdasiryi 6s Teleptl6sfejleszt6si Bizotts6g n6vsor6t a 3. sz. fi.iggeldk
tartalmazza.a
(6) A Hum6n Ertdkek Bizottsdg feladat-ds hat6skcir6t a 4lA. melldklet tartalmazza.
(7) A P6nziigyi Gazdas6gi 6s Teleptil6sfejlesztdsi bizottsrig feladat 6s hatiiskciret a 4lB.
mell6klet tartalmazza.

6. Atruhrizott hatf sktiriik gyakorLlsa

7.$ (1) A polgrlrmester, a bizotts6g az ittrvhhzott hat6skor gyakorlisa sor6n a
k6pviselo - testtilet 6ltal6nos drv6nyti ir6nymutatisait kriteles figyelembe venni.
(2) Az ifiruhi,zott hat6skorben hozott dont6srol a hat6skcir gyakorl6ja koteles besz6molni:

a) szoci6lis tigyekben fdl6vente, a k<ivetkez6 kdpvisel6-testiileti iildsen,
b) egydb iigyekben a soron k6vetkez6 kdpviselotesttileti i.ildsen.

(3) 5

8.$ Az ifiruhinotthatiisk<irok gyakorl6sa sor6n a szemdlyisdgi jogok v6delmdt biztosftani kell.

2 M6dositotta a 8/20 1 9.(VIII.23. ) onkorm tmy zati rende let
3 M6dositotta a 8 l2O 19 .(Y lll.23 .) <inkorm 6ny zati rendelet
a M6dositotta a 8/20 I 9.(VIII.23.) dnkorm 6ny zati rende let
5 Hatiif yon k ivti I helyezt e a 8 120 1 9 .(Y lll.23 .) dnkorm6nyzati rende let
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III.Fejezet
A k6pvisel6-testiilet miiktid6se

7. A k6pvisel6-testiilet iil6seinek iisszehivisa

10.$ (1) Litdr Kcizsdg kdpvisel6-testtilete saj6t munkaterve alapjitn dvente legal6bb hat
alkalommal tart rendes til6st.
(2) A k6pvisel6-testi.ilet alakul6, rendes 6s rendkiviili til6st, valamint krizmeghallgat6st tart.
(3) Az alakul6 til6s rdszletes szab6lyait az Mcitv. 43. $-a tartalmazza.

1 1 . $ (1) A kdpviselo-testiilet i.ildseinek <isszehiv6sa az Mcitv. 44-45. $-ai alapj6n tcirtdnik.
(2) A kdpviselo-testi.ilet i.il6s6re a meghiv6t az i.ildst megelozoen ndgy nappal el6bb
(rendkiviili <isszehiv6s esetdn 24 6r6val el6bb) meg kell ktildeni az drdekelteknek.
Amennyiben atfugyaland6 napirend vagy m6s kciriilmdny indokolja, a kdpviselo-testtilet iildse
a szdkhelyen kivi.il m6shova is osszehivhat6.
(3) A polg6rmesteri 6s az alpolgirmesteri tisztsdg egyidejri betoltetlensdge, illetoleg tart6s
akadilyoztat6suk esetdn a k6pviselo-testtilet dsszehiv6sit a Pdnztigyi Gazdashgi 6s

Telepiild sfej lesztd si B izotts6g elnoke kotele s me gtenni.
(4) Tart6s akaditlyoztat6snak minosiil az is, ha kizirt.si ok mertil fel szemdlytikre
vonatkoz6an.
(5) A meghiv6t a polg6rmester irja al6.
(6) A meghfv6val egyiitt kell k6zbesiteni az ir6sos el6terjesztdseket, ettol elt6rni csak
kiv6telesen ds a polg6rmester el6zetes engeddlydvel lehet.
(7)Indokolt esetben a kdpvisel6-testtilet iil6se form6lis meghiv6 n6lkiil, telefonon vagy e-
mailben is tisszehivhato, azonban a napirendrol az iiles elott legallbb egy nappal thjekoztatni
kell a kdpviselo+esttiletet.

(8) A k6pvisel6-testtilet iildsdr6l a meghiv6val ti$ekoztatni kell a telepiil6s lakossilgit. A
tdjekoztatdst a helyben szok6sos m6don, a hirdet6t6blikon kell elhelyezni, ds a teleptilds
honlapj 6n kell megjelentetni.
(9) A kdpvisel6-testtilet tildseire meg kell hivni:

a) a telepiildsi kdpvisel6ket,
b) a jegyzot,
c) a napirendi pontok eload6it,
d) a tanilcskoz6si joggal rdsztvevoket,
e) 6s akit a polgilrmester indokoltnak tart.

8. A k6pvisel6-testiileti iil6sek nyilvinoss6ga, munkaterve, el6terjeszt6s

12.$ (1) A k6pvisel6-testiilet til6sei nyilvilnosak.
(2)A zirt tildsek elrendel6sdrol az MOtv 46.$ (2) bekezdds a)-b) pont rendelkezik,
az Mcitv. 46. $ (2) bekezdds c) pontja alapjdn a k6pvisel6-testiilet minositett tcibbsdggel
ddnt.

6 Hat6lyon kivtl helyezte a 8/2019.(Vlll.23.) dnkormiinyzati rendelet
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(3) A zirt iil6sen a k6pviselo-testiilet tagiain kiviil az Mcitv. 46. S (3) bekezdds6ben felsoroltak
vehetnek csak reszt.

13.$ (l) A k6pvisel6-testtilet feldves munkatervet kdszit.
(2) A kdpviselo-testiilet rendes iil6seit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkdszit6s6r6l a
polgiirmester gondoskodik.
(3) A munkaterv elk6szitesdhezjavaslatot kell k6rni:

a) a kdpviselo-testtileti tagokt6l,
b) a k6pvisel6-testtilet bizotts6gait6l.

(4) A munkaterv tartalmazza az tildsek tewezett id6pontjrit 6s napirendjdt.

11.$ 7

13/A. $ (1) El6terjeszt6snek minosi.il a munkatervbe felvett:
a) rendelet-tervezet
b) hatirozati javaslat
c) besz6mol6
d) thjekoztat6

(2) Az el6terjeszt6snek ritfog6 6rtdkel6st kell adnia, ki kell t6mie a probl6mrik tiirgyilagos
elemzds6re. Kezdem6nyeznie kell afeltitrt hib6k felszilmol6s6t, ds ir6nymutatist kell adnia. 8

(1) Eloterjeszt6snek min6stil a munkatervbe felvett:
a) rendelet-tervezet
b)hatirozati javaslat
c) besz6mo16

d) t6j6koztat6
(2) Az eloterjesztds adjon 6tfog6 drtdkeldst, t6rjen ki a probldmik tirgyllagos elemz€,sere.
Kezdem6nyezze a felt6rt hib6k felsz6mol6s6t ds adjon iriinymutatiist.

9. A k6pvisel6-testiilet iil6s6nek vezet6se

14.$ (l) A kdpvisel6-testiilet tildsdt a polgilrmester vezeti, ennek sor6n:
a) me g6llapitj a (fi gye lemme I ki sdri) a hatir ozatkdpe s sd get,
b) hatir o zatk6pe s sd g e s etdn me gny itj a az iil d st,

c) besz6mol a lejifi hatrlridejri hathrozatok v6grehajt6s6r6l 6s ti\ekoztatitst ad a k6t til6s
kriz<itt tort6nt fobb esemdnyekrol,
d) el6terjes zti a napirendi javaslatot, utalva a siirgoss6gi indftv6nyra,
e) napirendi pontonkdnt megnyitja,vezeti, illet6leg lezirja 6s <isszefoglalja avititt,
f) napirendi pontonkdnt szavazisrabocs6tja ahatfurozati javaslatot, kihirdeti ahatirozatot,
g) a hosszrira nyrilt vita lezirdsa 6rdek6ben inditv6ny ozza a hozzirsz6lttsok id6tartamdnak

korlffiozitsitt, y agy a v ita lezitr 6sitt,
h) hozzitsz6l6skor megadja, megtagadja, illetve megvonja a sz6t a jelenldvok b6rmelyike

tekintet6ben,
i) figyelmezteti a hozzitszolot, ha mondanival6ja eltdr a tirgyalt tdm6t6l, illetve

eredmdnytelensdg esetdn megvonhatj a a sz6t,

7 Hat6lyon kiviil he lyezt e a 8 120 19 .(Y ill.23 .) rinkorm6nyzati rendelet
8 Beiktatta a 8 120 I 9 . (VIIL23 .) dnkormiinyzati rende let
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j) tdrgyalitsi sztinetet rendelhet el, a tanitcskoz6s folytatrls6t akadiiyozb k<iriilm6ny
felmertil6sekor aziildst meghatirozott idore fdlbeszakithatja, vagy berekeszti,

k) gondoskodik az iil6s zavartalan rendj6rol, rendreutasitja azt, aki az iil6sen a kdpvisel6-
testiilethez m6ltatlan magatart6st tanfsit, ismdtlod6 rendbont5s eset6n megvonja a
sz6t, illetve a terem elhagy6srlra kdtelezi a rendbont6t.

(2) A polgdrmesteri 6s alpolg6rmesteri tiszts6g egyidejti betdltetlensdge, tart6s
akadiiyoztat6suk esetdn a kdpviselo-testiileti i.il6st a P6nztigyi Gazdasdgi ds

Telepiil6sfej leszt6si B izotts6g elnrike v ezeti. e

15.$ (1) A k6pviselo-testiilet hatirozatkepessdgdt az Mcitv 47 . $-a alapjirn kell megrlllapitani,
6s folyamatosan figyelemmel kisdrni.
(2) A hatirozatkeptelen kdpvisel6-testiileti tildst 5 napon beliil ugyanazon napirendek
tirgyalirsira rijra rissze kell hivni.
16.$ A kdpviselo akadiiyoztatitsitt az til6s el6tt koteles bejelenteni a polg6rmesternek.

17.$ A kdt til6s kcizotti idoszak fontosabb esemenyeir6l a polg6rmester besz6mol, valamint a

hat6rozatok vdgrehajt6s6r6l sz6l6 ti\ekoztat6t a k6pvisel6-testiilet negyed6vente a napirend
elotti t6m6k kcizcitt - vita ndlkiil - tudom6sul veszi.

18.$ (1) A polg6rmester, vagy b6rmelyik k6pviselo javasolhatja a napirendi pont elnapol6sit.
a) amennyrben az elnapol6ssal az ellterjeszto egyetdrt, arr6l a kdpvisel6-testtlet vita
ndlktil hatdroz
b) amennylben az elnapolSssal az eloterjeszto nem 6rt egyet, rigy roviden indokolhatja
annak indok6t, melyrol a k6pvisel5-testi.ilet vita n6lki.il hatiroz.

(2) Amennyiben - elnapolis esetdn - az ellterjesrto az elnapol6st koveto 8 napon beliil nem
kdrr az fjb6li napirendre vdtelt, aztvisszavontnak kell tekinteni.

19.$ (1) Stirgoss6gi inditv6nyt ir6sban a siirgossdg t6nydt megindokolva indiw6nyozhatja a

polg6rmestern6l:
a) a polgirmester,
b) b6rmely kdpviselS,
c) a jegyzo,
d) a tdmakor szerint drintett bizotts6g.

(2) Stirgossdgi inditv6nyt - rdvid indokliissal - legkds6bb az tildst megelozo munkanapl2 6riig
lehet benyrijtani.
(3) A siirg6ssdg elfogad6s6r6l a kdpviselo-testtilet vita n6lktil, minositett tobbsdggel hatiroz.

20.$ (1) Az til6s kezdetekor rijabb napi rendi pontot fel lehet venni, egyszeni tobbsdgi
szavazattal.
(2) A k6pviselo-testtilet az eloterjesztett napirendi javaslatr6l vita ndlktil dcint.
(3) A kdpviselo-testtilet a napirendi pontokat az elfogadott sorrend szerint tirgyalja.

19.$'o

20lA.$ (l) A teleptildsi kdpvisel6 a k6pviselo-testtilet iilds6n a

a) a polg6rmestert6l,
b) a jegyzotol,

e Beiktatta a 8/2019.(VIII.23.) dnkorminyzati rendelet
10 Hatdlyon kiviil helyezt e a 812019.(YIII.23.) rinkorm6nyzati rendelet
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c) a bizotts6gok elncikeitol,
onkormrinyzati [gyekben felvil6gositiist kdrhet, melyre az Uldsen, - vagy legkdsobb l5
napon beltil irdsban - 6rdemi viiaszt kell adni.

(2) A k6pvisel6-testtilet tildsdn akkor kell v6laszt adni, ha az interpell5ci6t az iil6s elott 2
nappal a kdpvisel6 ir6sban a polgiirmesterhez benyfjtotta. 1r

21.$ (l) A napirendi pont tfugyalilsdt maximum 10-10 perces sz6beli kieg6szitds elozheti
meg. Ennek megtdteldrc az eloterjeszto 6s atfurgy szerint illet6kes bizotts6g elnrike jogosult.
(2) A sz6beli kieg6szit6s nem ism6telheti meg az ir6sbeli el6terjeszt6st, ahhoz kdpest rij
inform6ci6kat kell tartalmaznia.

22.5 0) A napirendi ponttal kapcsolatban az el6terjesztohoz a kdpviselok ds a tan6cskoz6si
joggal meghivottak kdrddst intdzhetnek.
(2) A kdrd6sek elhangzisa ut6n a viiaszadis, majd az (l) bekezd6sben meghat6rozott
szemd lyek ho zzitsz6litsa kcivetkezik.

23.$ A rendelet tewezethez ds a hatiirozati javaslathoz a polg6rmester, a kdpviselo, a jegyz(5

6s a bizotts6g elntike m6dosft6 javaslatot tehetnek. A m6dosit6 javaslat, ir6sban 6s sz6ban is
el6terjesztheto.

24.5 A kdpviselo-testiilet bizottsiga, a polg6rmester iital a rdszere kiadott rendelet
tewezethez,hatirozatijavaslathoz aj6nl6st nyrijthat be a kdpvisel6-testiiletnek.

25.$ (1) A kdpviselo-testtilet d<jntdshozatakib6l az M<itv 49. $-6ban meghatirozott szemdlyek
z6rhat6kki.

26. $ Felsz6laliisok lehetnek:
a) napirendhez kapcsol6d6 felsz6laliis,
b) felsz6lal6s iigyrendi k6rddsben,
c) hatdr ozathozatal el 6tti fe I sz6lal6s.

27.$ (l) A jegyzlnek a jogszertisdg drdekdben sz6t kell adni.
(2) Ahozzitszolitsok sorrendjet- ajelentkez6s idejdt figyelembe vdve - azil6svezet6 eln<ik
hatdrozzameg.

28.$ A tirgyalt napirendet drint6 iigyrendi k6rd6sben a kdpviselo b6rmikor sz6t kdrhet 6s
javaslatot tehet.

29.$ (1) Azellterjeszt6 6s a kijelcilt bizotts6g elnoke, vagy el<iad6jaahatirozathozatal elott
felsz6lalhat.
(2) A napirendi pont vitrlj6t az eloterjeszt6 foglalja rissze, egyrittal reagill az elhangzott
dszrev6telekre.

30.$ (1) A polg6rmester a vita leziritsa utrin elsrikdnt a m6dosit6 inditvdnyokat, majd az
eredeti javaslatot teszi fel szav azdsra.
(2) A javaslat elfogad6sihoz a jelenldvo teleptildsi k6pviselok t<ibb mint a feldnek igen
szavazata szi.iksdges, (egyszeni tcibbsdg), kivdve az Motu. 50. $-6ban meghat6rozott
iigyekben, melyekben min<isitett tdbbs6g sztiks6ges.

10. Szavazfs rendje, formija

rr Beiktatta a 8/2019.(VIII.23.) cinkorm ilnyzati rendelet
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31.$ (1) A k6pviselo-testiilet nyflt szavazdssal t<jrtdn6 ddnteseindl a szavazds k6zfeltart6ssal
tortdnik. A k6pviselok igennel, nemmel szavazhatnak, 6s tart6zkodhatnak a szavazistol.
(2) A szavaz6s eredm6nydt a polg6rmester 6llapida meg. B6rmely kdpviselo jelezheti, hogy a

szavazds eredm6nye t6vesen lett meg6llapitva, ezertkdri a szavaz|s megism6tlds6t.
(3) Ha aszavazas sor6n szavazategyenlos6g 6ll elo, a javaslatot elutasitottnak kell tekinteni.
(4) A k6pvisel6 kdteles bejelenteni drintetts6gdt. Amennyiben ezen kotelezettsdg6nek nem
tesz eleget, hatitrozatban kell kimondani,hogy nem tett eleget kotelezettsdg6nek.

32.$ (1) A polg6rmester ndv szerinti szavazdst rendel el az Mdtv.48.$ (3) bekezd6sdben
meghatir ozott e s etekben.
(2) A nev szerinti szavazils alkalm6val a jegyzo a ndvsor alapjrln a k6pvisel6t szemdly szerint
szolitja 6s a k6pviselok 61tal adott vrllaszt (igen, nem, tart6zkodom) a n6vsorban r6gziti. A
szavazds vdgdn a kdpvise16 a nyilatkozatifi aliLirfls6val hitelesiti.

33.$ (1) A polg6rmester titkos szavazdst rendelhet el az Mdtv 48. $ (4) bekezddsdben
me ghatdr ozott tigy ekb en.

(2) A szavaz6s boritdkba helyezett szavaz6lapon, urna igdnybeveteldvel tortdnik.
(3) Titkos szavazdsnirl a k6pviselo-testiilet altalvalasz1tott h6romtagri ideiglenes bizotts6g jar el.
(4) A titkos szavazis esetdn az ideiglenes bizotts6g osszesz6molja a szayazatokat,
meg6llapitj a az ,,€w6,nyes" ds ,,drvdnytelen" szavazatok ar6nyiit.
(5) A titkos szavazdsrSl ktil<in jegyzokonyv k6sztil, mely a kdpviselo-testtileti jegyz6konyv
mell6kletdt kdpezi.

I 1. A k6pvisel6-testiilet diint6sei

34.$ (l) A k6pviselo-testtilet
a) rendeletet alkot,
b)hatdrozatot hoz.

(2) A kdpvisel6-testiilet jegyz6k<inyvi rcigzitdssel, de szitmozotthatirozat ndlkiil ddnt:
a) a napirend meghat6rozirsitrol,
b) tigyrendi kdrd6sekr5l,
c) a k6pvisel6i felvillgosit6s k6rdsre adott, valamint
d) a k6rd6sre adott viiasz elfogad6s6r6l.

(3) A kdpvisel6-testtilet szitmozott hatirozata tartalmazza a testtilet ddnt6sdt, sz6 szerinti
megfogalmaztsban, valamint a v6grehajtiis hat6ridej6t 6s a vdgrehajtiis6rt felel6s
megnevezds6t.
(4) A kdpviselo+esti.ilet hat6s6gi hatirozataira - az Mdtv.-ben foglalt elt6r6ssel - az
{llamigazgatrls i e lj rir6s 6l tal iino s szab iiy ait ke I I a I kal m azni.

3s.$ (1) 12

(2) Liter Krizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete 6ltal hozott hatirozatok kdzzdtetele
sor6n ahatirozatmegjelcilds6ben a hatirozatothozo szerr rcividitett megieloldse: LKt.r3

36.$ (1) Rendelet alkot6sit brirmelyik kdpvisel6, at6rgy szerint illetdkes bizottsrig 6s a jegyzo
irilsban kezdem6ny ezheti a polg6rmesterndl.
(2) Amennyiben a rendelet tewezetet tfugyalilsra alkalmas m6don nyrijtott6k be, azt a

polg6rmester koteles a soron kovetkez6 iil6s napirendi javaslati{ba felvenni.

I 2 Hat6lyon k ivii I he lyezt e a 8 120 1 9 .(Y lll.23 .) dnkormiinyzati rende let
I 3 M6dositott a a 8 I 20 I 9 .(Y lll.23 .) dnkorm iinyzati rendelet

Onkorminyzat 6s szervei szervezeti- 6s miikiid6si szab{lyzata oldalT



(3) Amennyiben a rendelet tewezet r6szletes el6k6szitdse sziiks6ges, az til6svezet6
indi*inyozza, hogy a kdpviselo-testtilet foglaljon rill6st a rendelet alkot6s sztiks6gessdg6rol,
fobb elveir6l, az el6k6szitds menet6r6l ds felel6sdrol.
(4) A k6pviselo-testtilet elhatitrozhatja a rendelet tewezet (avaslat) k6tfordul6s t6rgyal6s6t is.
(5) Rendelet alkot6s esetdben a k6pviselo-testiilet a beterjesztett javaslat felett 6ltal6nos ds
rdszletes vit6t is tarthat. Az erre vonatkoz6 polgiirmesteri vagy bizotts6gi inditv6nyr6l vita
n6lkiil hatdroz.
(6) A rendelet tewezet szakszeri elok6szit6sercl a jegyzo gondoskodik, a tirgya szerint
illetdkes bizotts69 kdzremiik<idds6vel.
(7) A megalkotott rendeletek kihirdetdsdrol, ahatirozatok kcjzl6sdrol, illetoleg a rendeletek,
hatdrozatok nyilv6ntart6s6r6l, folyamatos karbantart6s6r6l a jegyziS gondoskodik, 6s sziiksdg
esetdn kezdemdnyezi a rendeletek m6dosit6s6t, hat6lyon kiviil helyezesdt.
(8) A kdpvisel6testtilet illtal megalkotott cinkorm6nyzati rendeletet ki kell hirdetni, a
szimozott hatilrozatokat pedig jegyzokcinyvi kivonat form6ban az erintetteknek meg kell
ktildeni.
(9) A szabilyszerien megalkotott 6s al6irt rendelet kihirdetdse cinkorminyzati hirdet6t6bl6n
t<irtdnik. A megalkotott rendelet sz<ivege megtekinthet6 a KOH-n61.

12. A k6pvisel6-testiilet j egyz6kiinyve

37.$ (1) A kdpviselo-testtilet tilds6rol jegyz6kcinyvet kell k6sziteni, amely a tan6cskoz6s
l6nyeg6t tartalmazza:
a) a k6pviselo-testi.ileti tildsr6l kdsztilt jegyzokonyvet az Motv. 52. g-6ban foglaltak szerint
kell elk6szfteni.
b) az elkdsztilt jegyz6konyvet a k6pvisel6-testtileti iildsen rdsztvev6 kdpviselok kozil az
iigyrend elfogad6sakor megvdlasztott 2 fd kdpviselo hitelesiti.
c) szoszerinti jegyzSk6nyv rdszletet a kdpviselo kiilon kdrheti a napirend elfogad6sakor,
melyr6l a k6pvisel6-testiilet hatiroz.

38.$ (1) A jegyz6konyv melldkletei:
a) a meghfv6,
b) a jelenl6ti iv,
c) a j e gy zlkdnyvben nem rd szle tezett rende let,
d) az irdsban benyrijtotthozzisz6l6sok 6s

e) egydb iriisos indftv6nyok.
(2) Ajegyz6konyv eredeti peldirnyirt a melldkletekkel egyi.itt a hivatal kezeli,6s elhelyezi az
iratt6rban.
(3) A nyilvilnos iil6srSl k6sztilt jegyz6kcinyvet 6s melldkleteit a honlapon, illetve a hivatal
helyis6g6benaziilampolg6rok 6s kdpviselokszdmirahozziferhet6v6 kell tenni.
(4) A zirt til6sr6l kdszitett jegyzokcinyvbe, valamint az iil6s ir6sos anyagdba az eintetteken 6s
a 12. $ (3) bekezdds6ben felsoroltakon kivtil m6s nem tekinthet be. A z6rt i.il6s jegyzokdnyv6t
ds ir6sos anyagait az iitalirnos szab6lyok szerint, de elkiilcinitve kell t6rolni ds megorizni.

IV.Fejezet
A helyi iinkormfnyzat Szervei

13. A telepiil6si k6pvisel6
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39.$ (1) A telepi.il6si kdpvisel6 a telepi.il6s egeszdert villalt felel6ssdggel k6pviseli a

v iiasztoinak az drdeke it.
(2) A telepiil6si k6pvisel6 jogait 6s kcitelezetts6geit Motv. 32-34. $-a hat6rozza meg.
(3) Az onkorm6nyzati k6pv i se I ok havonta ti szte letdij ban rd sze stilnek.
(4) Amennyiben a kdpvisel6 a testiileti iildsrol igazolatlanul van t6vol, a kcivetkezo havi
kdpviseloi tiszteletdij a 50 Yo-kal csokkentend6.
(5) Amennyiben a bizottsitgi tag k6pviselo a bizottsiigi iil6sr6l igazolatlanul van tiivol, a

kiivetkezo havi tiszteletdija 25 %o-kal cs<jkkentendo.
(6) Ha a kdpviselo sem a testiileti til6sen, sem a bizottsdgi iil6sen nem vesz rdszt, a kdvetkez6
havi tiszteletdija 75 oh-kal csrikkentendo.
(7) A t6volletet igazoltnak kell tekinteni, ha a k6pviselo az adott idopontban az rinkorm6nyzat
kdpviselet6ben j6r el, melyet a polgdrmester igazol, vagy egeszs6gi 6llapota, vagy egy6b ok

miatt a t6voll6te indokolt.
(8) Amennyiben a kdpviselonek a helyi <inkorm6nyzat fele tartozitsa 6ll fenn - amig aztnem
egyenliti ki - a tiszteletdij kifizetdsdt fel kell fliggeszteni. Befizet6s ut6n a tiszteletdij
visszamenoleg kifi zetheto.

14. A k6pvisel6-testiilet bizottsriga

40.$ (1)A k6pviselo-testtilet d<int6seinek elokdszitdse, dont6sek v6grehajt6s6nak szervezdsere
6s ellen6rzdsdre bizotts6got hozhat ldtre, az Motv 57-58. $-ainak figyelembe vdteldvel.
(2) Abizottsdg az Motv. 59-61. $-6ban foglaltak betart6siival mrik<idik.
(3) 'o
(4) A bizotts6g tildseinek cisszehfv6s6r6l a bizotts6g elnoke gondoskodik. Ossze kell hivni a

bizotts6got a kdpviselo-testiilet hatirozata, a polg6rmester ds a jegyzo inditv6ny6ra.
(5) A bizottsiig dves munkaterv alapjhn mtikcidik, mely tartalmazza az iildsek helydt, idejdt, az
elv6gezend6 feladatokat. Elkdszitd s66rt a brzottsirg elndke a felel6s.
(6) A bizottsiig i.il6se hat6rozatk6pes, ha tagjainak tdbb mint a fele jelen van. A bizotts6g
6ll6sfoglal6sait sz6tcibbsdggel hozza.
(7) A bizottsiig elncike a bizotts6g munkij6r6l a kdpvisel6-testtilet munkaterve szerint
besz6mol a k6pvise16-testtiletnek.
(8) A kdpvisel6-testiilet kdt bizotts6got hoz l6tre, Hum6n Ert6kek Bizotts6g ndvvel, mely
bizotts6g tagjainak szdma: 7 fo, valamint Pdnziigyi Gazdasdgi ds Teleptildsfejlesztdsi
Bizottsrig ndwel, mely bizotts6g tagjainak szirma:6 f6.rs
(9) Humrin Ert6kek bizotts6g feladat 6s hat6skoreirol az SzMSz 4/A. a P6nziigyi Gazdasiigi ds

Telepiildsfejlesztdsi Bizotts6g feladat 6s hatiskoreirol a 4/B. mell6klet rendelkezik.

15. Polgirmester

41.$ (1) A polg6rmester a feladat6t t6rsadalmi megbizat6sri polg6rmesterk6nt 16tja el.16

(2) A Polg6rmester jogiililsdt ds hatriskordt az M<itv.63-70. $-ai szab6lyozzitk.
(3) A polg6rmester feladatai az M6tv. 67. $-ban meghat6rozott feladatain trilmenoen a

kdpvisel6- testiilettel, illet6leg annak szerveivel Osszhangban - a kdvetkezok:

a) biztositja a kdpvisel6-testiilet demokratikus, sz6les nyilv6noss6g melletti mrikcidds6t,

b) segiti az rjnkorm6nyzati k6pviselok munk6j6t,

Ia Hat6lyon kiviil helyezte a 8/2019.(YllI.23.) dnkormiinyzati rendelet
I 5 M6dosftott a a 8 120 I 9 .(YI I I.23 .) dnkorm6nyzati rende let
I 6 M6dositott a a 7 120 | 5 .(lY. 3 0. ) dnkorm iny zati rendelet
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c) biztositj a abizottsitgok jogainak 6s koteless6geinek drv6nyesiilds6t,
d) ell6tja - az alpolgdrmester bevon6s6val - a bizotts6gok rendszeres tilekoztatdsht,
e) meghatrirozza a jegyzo feladatait a kdpvisel6-testiilet mrikdddsdvel osszefliggdsben,
f) kapcsolatot tart a teleptlds t6rsadalmi 6s lakoss6gi szerveivel, annak vezet6ivel,
g) elosegiti a lakoss6g dnkormiinyzati feladatokban val6 k6,zremrik6d6s6t,
h) rendszeres id6kdzcink6nt fogad66r6t tart (Hetente egy alkalommal, csi.it<irtdk 8-15 6r6ig)
i) 6polja az dnkorm6nyzathazai es nemzetkdzi kapcsolatait,
j) aviiasztrlsi ciklus v6gdn emldklap fitaddsi.,al k<iszcini meg a kdpviselok munk6jrit.

(4) A k6pvisel6-testtilet iital a polg6rmesterre ifiruhdzott hatriskrirciket a 2. melldklet
tartalmazza.
(5) Halaszthatatlan [gyekben - mrikod6st 6s teleptildsiizemeltetdst akadilyoztat6 vis maior
helyzetekben - a k6t tilds krizcitti id6szakban a polgilrmester jogosult ddnt6st hozni, 6s a
kdvetkez6 te stiileti til6 s en til ekoztatj a a k6pvi se I 5 -te sttiletet.
(6) Ha a kdpvisel6-testiilet kdt egymdst kriveto alkalommal a - 68. g (2) bekezd6s apj6n - nem
d<int vgyanazon iigyben, akkor a polg6rmester jogosult dont6st hozni a kcivetkezri
tigytipusokban:

a) 500.000,- Ft alatti beszerzdsek, szolg6ltat6sok megrendeldse,
b) az cinkormitnyzat alapmtik<id6sdnek biztosit6silhoz sztiksdges esetekben.

16. Alpolgfrmester

42.$ (1)t? A kdpvisel6-testiilet 6ltal megviiasztott alpolgrirmester a tisztsdget t6rsadalmi
megbizatisban tolti be.
(2) A polg6rmestert tart6s akadiiyoztatisa (7 napon trili) esetdn alpolg6rmester jogai 6s
ktitelezettsdgei - a polg6rmester illtal gyakorolt ifiruhitzott jogkcir<ik, kotelezetts6gv6llal6s,
utalv finy oziis tekintetdben - azono s ak.

43.$ (1) A polg6rmester tart6s akadiiyoztatisa esetdn teljesiti a polgrlrmestertol
onkormiinyzati tigyekben kapott me gbizathsokat 6 s azokr 6l be s z6mol.
(2) Az alpolg6rmester megbizSs alapj6n k6pviseli az onkormitnyzatot.
(3) Az alpolg6rmesteri tisztsdg bet<ilt6sdt az Mcitv. 75-79.9-ai szabiiyozzirk.

17. Jegyzil

44.$ (1) A jegyzo feladat 6s hat6skcir6t az Mcitv. 81. g-a tartalmazza.
(2) A jegyzS ellitja a kdpvisel6-testtiletek, a bizotts6gok 6s a telepiildsi k6pviselok
mtikci dd s6ve I kapc s o I at o s igazgatits i fe ladato kat.
(3) A jegyzo vagy megbizottja k<iteles mindegyik kdpvisel6testtilet iilds6n rdszt venni 6s ott a
sziiks6 ge s til eko ztatitst me gadni.
(4) A jegyzT vagy megbizottja k<iteles minden kedden Kir6lyszentistv6n kozsdgben
i.igyfd lfo gad6st tartani.
(5) A jegyzo minden hdten csi.itortcikdn a szdkhely kozsdgben fogad6napot tart.
(6) A jegyzot tart6s akadiiyoztat6sa esetdn az iitala megbizott (a munkakdri lefr6sban
rtigzftettek szerinti) igazgatisi ijgyintezo helyettesiti ds e minos6g6ben a Hivatal dolgoz6i
kcitelesek rendelkezdseit teljesiteni.

45.$ (1) Az cinkorminyzatok mtikodds6vel kapcsolatos feladatok ellitas6val kapcsolatban a
jegyzo:

| 7 M6dosftoft a a 8 /20 I 9 .(Y lll.23.) cinkorm 6nyzati rende let
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a) gondoskodik a k6pvisel6-testiiletek iil6sei jegyz6k6nyvdnek elkdszitds6r6l,
b) elkdsziti az onkormdnyzati rendelettervezeteket, hat6rozatokat, valamint a napirendi
pontokhoz kapcsol6d6 el6terjesztdseket,
c) kdrd6sekre felvil6gosit6st ad.

(2) A jegyzo 6ltal6nos feladata a tdrv6nyessdg, a jogszenisdg biztositrisa, testtileti tildseken
kotele s j e I ezni a j o gszabiiy sdrto d<inte s eket.
(3) Vezeti a kdpvisel6-testtilet hivataliit, a Krizos Onkorm6nyzatiHivatalt.
(4) A sz6khely kdzsdg polg6rmesterdnek egyetdrtdsdvel nevezi ki, menti fel 6s jttalmazza a
hivatal dolgoz6it a Kirendelts6gvezeto kiv6teldvel, akindl a kir6lyszentistv6ni polg6rmester
egyetdrtdsdvel drint.

18. Lit6ri Kiiziis Onkorminyzati Hivatala

46.$ (1) Litdr-Kirrilyszentistviin kcizsdgek k6pvisel6-testiiletei az igazgatisi feladataik
ellitirsdra k<iz6s rinkorm6nyzati hivatalt alakitanak ki 6s tartanak fenn Litdri Kozos
Onkorm 6n y zati Hiv atal ndven.
(2) A KOH letszitmfut, illetmdnyalapjifi a jegyzb egyetertdsdvel a kdpviselo-testtiletek kdz<isen
hatdrozzirkmeg.
(3) A jegyz6 a KOH mtikdd6sdnek szab6lyozitsira Szervezeti 6s Mtikoddsi Szabiiyzatot kdszit. Az
SzMSz-t a jegyzo eloterjesztdse alapjan a kdpvisel6-testiiletek hagyjak j6v6.
(4) A KOH Szervezeti 6s Mtikoddsiszabiiyzat6nak mell6klete tartalmazza:

a) az igazgatiisi feladatok megoszt6s6t,
b) azokat a feladatokat, amelyek a k6pvisel6-testtletek rendelkezdse alapj6n h6rulnak a

KOH-ra,
c) a jegyzo 6s a KOH dolgoz6i munkakapcsolat6t,
d) a KOH dolgoz6i munkakori leirdsifi,
e) a KOH a helyettesitdsi 6s kiadm6nyoziis rendjdt,
f) az ngyfflfogad6s rendj dt.

(5) A KOH a polg6rmesterek, a telepi.il6si kdpvisel6k, valamint a bizotts6gok tevdkenysdg6vel
kapcsolatban az alihbi feladatokat l6tja el:

a) kozremtikddik a kdpvisel6-testtileti tildsek napirendi eloterjeszt6sdnek kidolgoz6silban,
b) ktizremrikddik a k6pvisel6-testtiletek hatinozatainak vdgrehajt6siiban,
c) biztositj a a k6pviselo-testiiletek mrikcid6s6nek feltdteleit,
d) ellAtja a polg6rmesterek 6s telepiildsi kdpviselok tev6kenysdgdvel kapcsolatos iigyviteli
teend6ket.

VI.Fejezet
A k6pvisel6-testii let m ti kii d 6se helyi kiizii gyeket 6rint6 k6rd6sekben

19. Helyi nflpszavazris, n6pi kezdem6nyez6s

47.$ t8

48.$ "
20. Lakossrlgi f6rumok

r8 Hat6lyon kivtil helyezte a 1312017.(IX.4.) rendelet
1e Hatiilyon kivi.il helyeae a 1312017.(IX.4.) rendelet
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49.$ (1) A kdpviselo-testiilet lakoss6gi forumok szervez6s6vel teremt lehet6s6get az
6llampolg6rok sz6'm6ra a helyi kdziigyekben:

a) a fontosabb ddntdsek el6k6szitdse sor6n a v6lemdnynyilv6nit6sra,
b) a kd zvetlen ti$ eko ilatasr a,

c) a kozer dekti bej elent6sre.
(2) Jelent6sebb lakossSgi f6rumok:

a) akozmeghallgat6s,
b) a falugyril6s.

21. Kdzmeghallgatris

50.S A k6pviselo-testiilet a k<izmeghallgatrlst az Mcitv. 54. $-a alapjan hivja cissze,6startja
meg.

22. Falugyiil6s

51.$ (1) Falugyrildst a lakoss6got drint6 d<intdsek el6k6szitdsdre, a v6grehajtils
megszerYez6sdre, v6lemdnyeik, javaslatuk megismerdse 6rdek6ben kell tartani.
(2) A falugyril6st kezdem6nyezheti a polgrirmester, a k6pviselo+esttilet, a k6pvisel6, a
k6pvisel6-testiilet bizottsirya, civil szervezetek k6pviseloi.
(3) A falugyril6s megtartisitr6l a kdpviselo-testtilet hatdroz.

VII. Fejezet
A Helyi iinkormfnyzat gazdasrigi alapjai

23. Az iinkormf nyzat kiilts6gvetdse

52.$ (1) Az onkormfinyzat dvente meghatitrozza a gazdas6gi programj6t 6s k<ilts6gvet6s6t.
(2) A k6pvisel6-testtilet dves koltsdgvetdsdt rendeletben 6llapitja meg.
(3) A kciltsdgvetds tirgyalisa kdt fordul6ban is tortdnhet. Amennyiben k6t fordul6ban tclrt6nik
a k<iltsdgvet6s elfogadiisa, akkor:

a) az elso fordul6ban szirmitdsba kell venni a bevdteli forr6sokat, a forr6sok b6vitds6nek
lehetosdgeit, meg kell hatilrozni a kiadrlsi sztiksdgleteket, azok gazdasilgos, celszerfi
megolddsait. Egyeztetni kell a felmeri.ilt ig6nyeket, meg kell hatrirozni a sztiksdgletek
kiel6git6sdnek sorrendj 6t,
b) a milsodik fordul6ban a kciltsdgvetdsi 6s iilamhiztarthsi torvdny 6ltal elofrt
rdszletez6sben kell a rendelet tewezetet trlrgyalni.

(4) Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata alaptev6kenysdgdnek kormhnyzati funkci6k szerinti
besoroliis6t az 5. melldklet tartalmazza.2o

24. Az iinkormf nyzat v agy ona

53.$ (1) A helyi <inkormrinyzatvagyona a tulajdon6b6l 6s a helyi cinkorm6nyzatot megilleto
vagyoni 6rt6kti jogokb6l 6ll, amelyek az cinkorm6nyzatr cdlok megval6sit6s6t szolgrllj6k.
(2) A kdpviselo-testi.ilet rendeletben (vagyonrendelet) filapitja meg a tcirzsvagyont es az iizleti
vagyont.
(3) A t<irzsvagyon elemei:

20 M6dositott a a 12 120 I 5.(VI. I .) dnkorm 6ny zati rendelet
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a

a) kizirolag onkormiinyzati tulajdonban
vagyont6rgyait,
b) korl6tozottan forgalomk6pes t6rgyait,
vagyontiirgyakr6l rendelkezni lehet.

iilo, nemzetgazdasilgi lag ki em elt j e lent6 s6 gti

s azokat a feltdteleket, amelyek szerint a

VII. Fejezet
Zir6 renilelkez6sek

54.$ (1) Ezen rendelet2014. okt6ber 21.23.ee 6rakor ldp hat6lyba.
(2)Hatalyat veszti Litdr K<jzsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testiiletdnek az onkormdnyzat es

szervei szervezeti- 6s mrikridd si szabiiyzatir6l sz6lo 7 12003 .(V .29 .) Kt rendelete.

I
Szedlik Attila
polg6rmester

8u__ I

Bencze Eva
jegyzo

unl6,\

.l1+ ',.

'#3- F

'*, 
-/
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!j
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1. mell6klet 2r a 16/2014.(X.21.) iinkormrinyzati rendelethez

2. mell6klet a 16/2014.(X.21.) iinkormrinvzati rendelethez

A k6pviseld-testii let riltal a pol gf rm esterre 6tru h fizott hatiskiiriik22

Szoci6lis r6szorults6gt6l fiiggo kdrelmek kciztil Litdr Kozs6g Kdpviselo-
testiilete iital a Polg6rmesterre 5rtruhezoff hat6skorcik a szoci6lis 6s gyermekvddelmi
rgazgatisr6l ds ell6t6sr6l sz6l6 rendelet alapj6n:

a) gyermek sztiletdse kapcs6n k6rt teleptildsi t6mogatiis,
b) halott eltemettet6s6hez k6rt telepi.il6si t6mogat6s,
c) szociiilis 6tkez6s,
d) kciztemetds,
e) tankcinyvt6mogat6s,

0 teleptildsi sziliird hullad6k kozszolg6ltat6si dij megfizetdse.
g) az egeszsdgi 6llapot meg6rzds6t jelento szolg|ltatirsok kdlts6gelhezvalo

r6szbeni hozzi46rul6s,
h) 6pol6si t6mogat6s,
i) rendkivtili teleptil6si t6mogatiis,
j) lakhatiishozkapcsol6d6rendszereskiadrisokt6mogatiis.

3. mell6klet 23a 16/2014.(X.21.) iinkorminyzati rendelethez 2a

3/A.2s mell6klet a 16/2014.(X.21.) iinkorminvzati rendelethez 26

2 I Hatiilyon kivfi I he lyezt e a 8 I 20 I 9 .(Y lll.23 .) dnkorm 6nyzati rendelet
22 M6dositoffaa12/2015.(VI.l.) cinkormAnyzati rendelet, 3/2016.(11.29.) dnkorm6nyzati rendelet
23 Hat6lyon kiviil helyezt e a 8 120 I 9 .(YII I.23. ) dnkorm6nyzati rendelet
24 M6dositott a az 5 120 I 7 .(IV.2 8. ) dnkorm6nyzati rendelet
25 Hat6lyon kiviil helyea e a 8 120 | 9 .(Y lll.23 .) dnkorm6nyzati rendelet
26 M6dositotta az 5/2017 .(1V.28.) dnkormiinyzati rendelet
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4. mell6klet a 16/2014.(X.21.) tinkormfnvzati rendelethez

A k6pvisel6-testiilet 6ltal a Humfn 6rt6kek Bizottsrigra Struhizott hat:{skiiriik2T

A szoci6lis r6szorults6gt6l ftiggo k6relmek kdzi.il Lit6r Kdzsdg K6pviselo-testtiletdnek a
Hum6n Ertdkek Bizoffsigra 6truh6zott hat6skcirei a szoci6lis ds gyermekvddelmi igazgatisr6l
6s ell6t6sr6l sz6l6 rendelet alaplin

a) Krfzishelyzet kialakul6sa eset6n a rendkivtili teleptil6si t6mogat6s a Hum6n prtdkek
B izotts6g hat6sk<irdbe tartozik.

b) Dont az onkdntes szervezod6sek, civil szervezetek t6mogat6s6rol, piiy|zati <inrdszeir6l a
ko lts6 gvet6 s kerete in be liil bizto sitott 6rt6kh atirig

4/A. mell6klet a I 6/20 I 4.(X.2 1.) iinkorm inyzati rendelethez

BuorrsieoK FEL,ADAT- ES HATisKoRE

Humrin Ert6kek Bizottsfg

a) javaslatot ad a szakteri.iletdt drint6 cinkorm6nyzati koncepci6ra,
b) d<jnt a hatfskcirdbe utalt iigyekben,
c) el5segiti ds szervezi a kultur5lis 6s szabadid6 programokat,
d) el6segitiaviilalkoz6sfejleszt6st,
e) kezeli az dnkorm6nyzatik6pviselok vagyonnyilatkozatait,2s
f) az cisszefdrhetetlens6ggel, vagyonnyilatkozatok ellenorzdsdvel foglalkozik,

s)

h)
i)
i)
k)
l)

figyelemmel kisdri a kcizs6gben a nehez anyagi 6s szociiilis kcirtilmdnyek kdzott dlo
csal6dok helyzetet 6s a r6szorultaknak segftsdget nyrijt,
f,r gyelemm e I kis dri a tel eptil d s koze gd sz sd giigyi hely zetet,
29

javaslatot ad a k6pviselo-testi.ilet feld a beiskoliiz6ssal kapcsolatos t6mogat6sokra,
javaslatot ad a kar6csonyi t6mogatdsra,
dtint a krizishelyzet kialakul6sa eset6n a rendkivtili teleptil6si t6mogat6s odaitdldsdr<il
az Onkorm 6ny zat szocidlis rendelete alapj iln, 30

m)31

n) javaslatot tesza lak6shoz jut6k titmogatisdra,
o) a szocirilis b6rlak6sok bdrbevdtel6re pdlyi.zati javaslatot dd, az aj6nlatokat

v6lem6nye zi, j av aslatot te sz a kdpvi s elo -te stiilet fel6,
p) az <inkorminyzati b6rlakrlsok b6rbev6tel6re piiydzati javaslatot ad, az aj6nlatokat

v6 lemdnye zi, j av aslatot te sz a kdpvi s el6-te stiilet fe I d,
q) egytittmrikodik a hivatal illet6kes i.igyint6z6ivel, kapcsolatot tart a telepi.ilds oktatilsi ds

nevel6si ktizmtivel6ddsi intdzm6nyeivel, az iskolaszdkkel, a sztiloi 6s ifiris6gi

27 M6dositottaa12/2015.(VI.l.) rinkorminyzatirendelet 3/2016.(ll.2g.) dnkorm6nyzati rendelet
28 M6dositotta a I l2O 19.(Ylll.23.) dnkormiinyzati rendelet
2e Hat6lyon kiviil helyezte a3/2016.(1L29.) rinkorm inyzati rendelet
30M6dositottaa12l20l5.(VI.l.)dnkorminyzatirendelet,312016.(ll.2g.)dnkorm6nyzatirendelet
3 I M6dosftott a a 12 120 I 5.(VI. I .) dnkorm 6ny zati rendelet
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1a

kdz6ss6gekkel, mrivelodesi hilzzal, a teleptilds sportegyestileteivel, ds lehet6sdgeihez
mdrten t6mogatja azok mrikciddsdt,

r) elok6sziti ds v6lem6nyezi az alapoktat6s 6s kcizmtivelodds javititsitt, fejleszt6s6t cdlz6
testtileti dont6seket, valamint megszervezi ds ellen6 rzi v egrehajt6sukat,

s) tevdkenyen rdszt vesz a teleptil6s iinnepeinek megszervez6sdben 6s kozriss6gi
rendezv6nyeinek lebonyolit6s6ban.

0 egyi.ittmtikodik a k<izsdgben tev6kenykedl egyhinakkal, kiilcincisen a k<izsdg kultur6lis
j avainak meg6v6sa, meg<irzdse, ilpol6sa teriiletdn,

u) v6lemdnyezi a testi.ileti iil6s el6 kertil6 el6terjesztdseknek a bizotts6g szakteriilet6t
6rint6 rdszdt,

v) rdsztvesz a feladat 6s hat6skordbe tartozSjogszab6lyok 6rvdnyestilds6nek, testiileti 6s

bizotts6gi d<int6sek vdgrehaj t6s6nak ellen6rzds6ben.

A Hum6n Ertdkek Bizotts6g6nak a kdpviselo-testiilet javaslattdteli ds v6lem6nyez6si
kdtelezettsfget iilapit meg a n6pj6ldti igazgatis tertiletdn jelentkez6 minden olyan
i.igyben, ahol a jogszab6ly a kdpvisel6-testtiletnek hat6skort 6llapit meg, 6s hatiiskcirdt a
k6pvisel6-testtlet nem ruhizza itt.

4/8. mell6klet a 16/2014.(X.21.) iinkormfnvzati rendelethez

P6nzii gyi G azd asf gi 6s Telepii l6sfej leszt6si B izottsrig

A bizotts6g feladatk<irdben el6kdszfti a hatrlskordbe tafioz6 iigyekben a kdpviselo-testiilet
dont6seit, szewezi 6s ellenorzi a d6nt6sek vdgrehajtisitt.Ezen beltil:

a) javaslatot ad a szaktertiletdt 6rint5 cinkorm6nyzati koncepci6ra,
b) v6lem6nyezi az orkormfunyzat 6ves pdnztigyi tervdt, javaslatot tesz sztiks6g szerint

annak dvkozi m6dosit6s6ra,
c) az tinkormitnyzat feliigyelete alatt 6116 intezmenyek, gazdasitgi szervek tekintet6ben

javaslatot tesz l6tesitdssel, 6talakitiissal, megsziintet6ssel, iltv6tellel, ell6totts69gal
kap c s o I ato s te stiil eti d<int6 s re, v e zetoi p iiy lzatok elbir iiits itr a,

d) ellen6rzi a hivatalnak a kdpvisel6-testiilet drintdsei elokdszitds6re, illetve
vdgrehajt6sira ir6nyul6 munkrij6t. Ha a bizottsrig a hivatal tev6kenysdg6ben a
k6pviselo-testiilet 6ll6spontj6t6l, cdljait6l val6 elt6r6st, az onkorm6nyzati 6rdek
sdrelmdt, vagy a szi.iks6ges int6zkedds elmulasztds6t eszleli, a polg6rmester
int6zkeddsdt kezdemdny ezheti,

e) az dnkorminyzat 6ltaliinos gazdiikodits6nak 6s vagyonnal kapcsolatos dont6s6nek
elokdszitdse,

0 ellen6rzi azdves vagyonlelt6rt, vagyonkatasztert ds besz6mol a kdpviselo-testiilet fel6.

A polg6rmester illetm6ny6nek megiilapitirs6ra vonatkoz6 javaslatot a Pdnzi.igyi ds Gazdasdgi
Bizotts6g teszi meg.

Onkorm6nyzat 6s szervei szervezeti- 6s mffkiid6si szabhlyzata oldal 17



Onkorminyzat 6s szerwei szervezeti- 6s miikiid6s i szabhlyzata oldal 1B



al

Lit6r Ktizs6g 6nkorm6nvzata alaptev6kenys6s6nek korminvzati funkci6k szerinti besorolisa32

5. mell6klet a 16/2014. (X.21.) iinkorm6nyzati rendelethez

32 Hatiiyba l6ptette a 1212015.(Y l.l .) cinkorm6nyzati rendelet
33 Hat6lyba l6ptette a I 8/20 I 5. (XI.24.) dnkorm 6ny zati rendelet

011 130
Onkormiinyzatok 6s dnkorm6nyzati hivatalok jogalkot6 es dltaliinos igazgatdsi

tev6kenys6ge

0r1220

013320 K<iztemet6-fenntart6s 6s - miikddtetes

0133s0 Az dnkorm6ny zati vagy onnal val6 gazdrilkod6ssal kapcsolatos feladatok

0 t 6020 Orsz6gos 6s helyi ndpszavaziissal kapcsolatos tev6kenys6gek

016080 Kiemelt 6llami 6s dnkorm6nyzati tev6kenysdgek

041231 Rrjvid id5tartamri kdzfoglalkoztat6s

041232 Start-munka program - T6li krizfoglalkoztat6s

041233 Hosszabb idritartam 0 krizfoglalkoztat6s

045160 K6zutak, hidak, alagutak tizemeltet6se, fenntartiisa

045161 Kerdkp6rutak iizem eltet6se, fenntart6sa3a

052020 Szennyviz gyrijtdse, tisztitiisa, elhelyezdse

063020 Viztermelds, - kezel6s, - ell6t6s

06401 0 Krizvil69it6s

066010 Zci ldterii let-kezeles

066020 V6ros-, k6zsdggazdirlkod6si egy 6b szolgdltat6sok

072tlt H6ziorvosi alapell6t6s

072311 Fogorvosi alapell6tris

074031 Csal6d 6s nriv6delmi eg6szs6gUgyi gondoz6s

074032 I{ [srlgi-eg6szs6giigyi gondoz6s
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081030 Sportl6tesftm6nyek, edz6t6borok mtikcidtet6se 6s fej lesztdse

082044 Kcinyvtriri szo lg6ltatrisok

082091 Kdzmiivelodds - kcizciss6gi 6s trirsadalmi rdszvdtel fejlesztdse

082092 Kdzmiivel6dds - hagyom6nyos kcizdss6gi kulturrilis drtdkek gondozesa

091 140 Ovodai nevel6s, el kit6s mtikddtet6si feladatai

096015 Gyermek6tkeztet6s koznevel6si intezm6nyben 3s

102031 Id6sek nappali elliit6sa 36

102032 Demens betegek nappali elliitiisa 37

104031 Gyermekek bdlcs5dei ellit6sa 38

104037 Int6zm6nyen kiviili gyermekdtkeztetds 3e

104042 Gyermekj6l6ti szolgiiltat6sok a0

I 060t 0 Lak6ingatlan szociiilis cdhi berbeadrisa, iizemeltet6se

106020 Lakdsfenntart6ssal, lakhatiissal dsszefi.igg<i el hitdsok

107051 Szociiilis 6tkeztet6s

1070s2 Hrizi seg itsdgnyrijt6s

3a Hatilyba ldptette a 3/2016.(11.29.) dnkormiinyzati rendelet
35 Hat6lyba l6ptette a 3 /20 I 6.(11.29.) <inkormrinyzati rendelet
36 Hat6lyba l6ptette a 3 120 I 6.(11.29.) cinkorm6nyzati rendelet
37 Hatiiyb a l6ptette a 3 I 20 I 6.(11.29. ) 6nko rm iinyzati rende let
38 Hatiilyba l6ptette a 3 120 I 6.(11.29.) rinkormrinyzati rendelet
3e Hat|lyb a I 6ptette a 3 I 20 I 6 .(11.29. ) dn korm6nyzati ren de let
a0 Hatiilyba l6ptette a 18/2015.(XI.24.) dnkorminyzati rendelet
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1. fiissel6k a 16/2014. (X.21.) iinkorminvzati rendelethez

Az dnkorminyzati k6pvise16k n6vsora

2. fiieeel6k a l612014. (X.21.) iinkorminyzati rendelethez

Hum6n Ert6kek Bizottsig n6vsora

SzedLik Attila
Kondics Istvdn
Auerbach JSnos

B6di J6nos
Heffler Gibornd
Lukits Gebor
Varga Mihrily

E lnrike:

Tagiai:

E lnrike:

Taeiai:

Ki.iltagjai:

polg[rmester
alpolgdrmester
kdpviselo
kdpviselo
k6pviselo
k6pvisel<i
kdpviselti

Litdr, Arp6d u. 7.
Litdr, D6zsa Gy. u. 91.
Litdr, Templom u. 7.
Litdr, Kossth L. u. 8.
Lit6r, Trincsics M. u. u. 15/A.
Litdr, Hegyalja u. 8.
Litdr. Petrifi S. u. 27.

Lit6r, Templom u. 7.

Lit6r, T6ncsics M. u. l5lA
Lit6r. Kossuth L. u. 8.

Litdr, Hegyalja u. 8.

Litdr, Huba u. 10.
Lit6r, Patak u. 9.
Lit6r, Bdke u. 18.

Lit6r, Hegyalja u. 8.

Litdr, Kossuth L. u. 8.
Litdr, T6ncsics M. u. l5lA.
Lit6r, Pet6fi S. u. 27.

Lit6r, D6zsa Gy. u. 46.
Lit6r, Templom u. 3.

Kiiltagjai:

3. fiieeel6k a 16/2014. (X.21.) iinkormdnvzati rendelethez

P6nziigyi Gazdasigi 6s Telepiil6sfejleszt6si Bizottsig n6vsora

Auerbach Jinos

Heffler G6bornd
86di J6nos
Lukiits G6bor Akos

Kertdsznd Kiirpiiti Katalin
Ujvriri Attil6nd
Rokalynd Csizmadia Margit

Lukrits G6bor Akos

B6di J6nos
Heffler Giibornd
Varga Mih6ly

Balogh Lriszl6
Zavad.a C.saba
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