Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (X.25.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Devecser Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013.
(IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 14. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, tartós akadályoztatása esetén az általános
helyettesítéssel megbízott alpolgármester, a polgármester és az általános helyettesítéssel
megbízott alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. A
polgármester és az alpolgármesterek egyidejű akadályoztatása esetén a Képviselő-testület
összehívására a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke jogosult.”
2. § Az SZMSZ 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgármester távolléte és akadályoztatása esetén a testületi ülést az általános
helyettesítéssel megbízott alpolgármester, a polgármester és az általános helyettesítéssel
megbízott alpolgármester egyidejű távolléte és akadályoztatása esetén az alpolgármester
vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, vagy a
polgármester és az alpolgármesterek egyidejű távolléte és akadályoztatása esetén az ülést a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti.”
3. § Az SZMSZ 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tervezetet a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalja. A rendelettervezettel
kapcsolatos bizottsági véleményt és javaslatot a bizottság elnöke, távollétében az általa
megbízott bizottsági tag ismerteti a Képviselő-testület ülésén. Rendelettervezet csak
bizottsági véleménnyel terjeszthető a testület elé.”
4. § Az SZMSZ 18. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. A Képviselő-testület bizottsága
33. § (1) A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának
szervezésére és ellenőrzésére, továbbá az átruházott hatáskörök gyakorlására bizottságot hoz
létre.
(2) A Képviselő-testület állandó bizottságát és tagjainak névsorát a 7. melléklet tartalmazza.

34. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottsága létszámáról, összetételéről, feladatköréről
lehetőleg a Képviselő-testület alakuló vagy az azt követő ülésén dönt.
(2) A bizottság elnökére és tagjaira javaslattételi joga van:
a) a polgármester,
b) bármely képviselő,
c) az érintett bizottság.
(3) A Képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát bármikor módosíthatja, a
kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.
(4) A bizottság feladat és hatáskörét a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A bizottság működésének alapvető szabályai:
a) a bizottság üléseit az elnök hívja össze,
b) a polgármester, alpolgármesterek, és a képviselők tanácskozási joggal részt vehetnek
bármely bizottság ülésén, részükre az ülések meghívóit és a napirendi pontok anyagait el kell
juttatni,
c) a bizottság határozatképességére és határozathozatalára a Képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni,
d) a bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a bizottság egy tagja
ír alá.
(6) A bizottság működésének részletes szabályai a bizottság ügyrendjében kerül
meghatározásra.
35. § (1) A Képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladat elvégzésére ideiglenes
bizottságot hozhat létre.
(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetőleg az erről szóló
jelentésnek a Képviselő-testület által történő elfogadásáig tart. A jelentés elfogadásával a
bizottsági tagság külön felmentés nélkül megszűnik.
(3) Az ideiglenes bizottság létrehozására, működésére az állandó bizottság megalakítására,
működésére vonatkozó szabályok az irányadók.”
5. § Az SZMSZ 19. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. Polgármester és alpolgármesterek
36. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.
(2) A polgármester feladatait az Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(3) A polgármester biztosítja az önkormányzat demokratikus működését, széleskörű
nyilvánosságát. Gondoskodik az önkormányzat szerveinek hatékony tevékenységéről, segíti a
képviselők munkáját.

(4) A polgármester feladatait a Mötv. szabályozza.
37. § (1) A Képviselő-testület - a polgármester javaslatára a saját tagjai közül, titkos
szavazással, minősített többséggel - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
két alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármesterek társadalmi megbízatásban látják el feladataikat.
(3) A polgármestert az általános helyettesítéssel megbízott alpolgármester helyettesíti. A
polgármester és az általános helyettesítéssel megbízott alpolgármester együttes távolléte
esetén az alpolgármester helyettesíti a polgármestert.
(4) Az alpolgármesterek hivatali munkarendje: az alpolgármesterek feladataikat szükség
szerint, kötetlen munkaidő beosztásban látják el.
38. § (1) A polgármester és az alpolgármesterek feladataik ellátása során kötelesek
együttműködni.
(2) A polgármester megbízhatja az alpolgármestereket egyes önkormányzati feladatok
előkészítésével, végrehajtásával. Az alpolgármesterek kötelesek a polgármester előkészítéssel,
végrehajtással kapcsolatban adott utasításait betartani. Eljárásukról és intézkedéseikről az
alpolgármesterek kötelesek a polgármestert tájékoztatni.
(3) Az általános helyettesítéssel megbízott alpolgármester helyettesi minőségben csak a
polgármester távollétében járhat el. Az alpolgármester helyettesi minőségben csak a
polgármester és az általános helyettesítéssel megbízott alpolgármester együttes távollétében
járhat el. Az alpolgármesterek kötelesek a polgármester távollétében tett intézkedéseikről a
polgármesternek beszámolni.
(4) A polgármester tisztségének megszűnése esetén a munkakörét az új polgármesternek, az
általános helyettesítéssel megbízott alpolgármesternek, az alpolgármesternek, ezek hiányában
a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének adja át.”
6. § Az SZMSZ 3. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök:
a) A szociális étkeztetéssel kapcsolatos döntések ellen a fenntartóhoz benyújtott panaszok,
kifogások, kérelmek kivizsgálásával, a döntés meghozatalával kapcsolatos hatáskör.
b) A lakásépítés, vásárlás, és homlokzat felújítás helyi támogatásáról szóló 7/2006.(I.26.)
önkormányzati rendelet 11. §-a alapján a kölcsön összegének igénylőnként történő
megállapítása.”
7. § Az SZMSZ 43/A. § (1) bekezdésében a „18/2014.(X.28.)” szövegrész helyébe a „2/2017.
(I.26.)” szöveg lép.

8. § (1) Az SZMSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az SZMSZ 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az SZMSZ 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az SZMSZ 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
9. § (1) Jelen rendelet 2017. október 25-én 16 óra 55 perckor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 14. § (7) bekezdése.

1. melléklet a 13/2017. (X.25.) önkormányzati rendelethez
A települési képviselők névsora

Név:
Lakcím:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Ferenczi Gábor

Ajka,

Újvilág u. 4.

2.

Baráth Szilvia

Devecser, Simon I. u. 16.

3.

Bognár Ferencné

Devecser, Homok u. 41.

4.

Dr. Németh Ákos Pál

Devecser, Somogyi B. u. 6.

5.

Nyárs Hajnalka

Devecser, Csokonai u. 65.

6.

Rosta Zoltán

Devecser, Deák F. u. 32.

7.

Vörös Tibor

Devecser, Deák F. u. 11.

2. melléklet a 13/2017. (X.25.) önkormányzati rendelethez
Név szerinti szavazási ív

1./

Ferenczi Gábor

igen

-

nem

-

tartózkodom

2./

Baráth Szilvia

igen

-

nem

-

tartózkodom

3./

Bognár Ferencné

igen

-

nem

-

tartózkodom

4./

Dr. Németh Ákos Pál

igen

-

nem

-

tartózkodom

5./

Nyárs Hajnalka

igen

-

nem

-

tartózkodom

6./

Rosta Zoltán

igen

-

nem

-

tartózkodom

7./

Vörös Tibor

igen

-

nem

-

tartózkodom

3. melléklet a 13/2017. (X.25.) önkormányzati rendelethez
Állandó bizottság felsorolása és névsora
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjainak száma: 7 fő
Elnöke:
Tagjai:

4. melléklet a 13/2017. (X.25.) önkormányzati rendelethez
1. A Képviselő-testület bizottságának feladat- és hatásköre
A bizottság közreműködik a Képviselő-testület által a feladatkörébe rendelt önkormányzati
feladat ellátásban.
Ennek során:
a) véleményezi a képviselő-testületi előterjesztéseket;
b) közreműködik az önkormányzat rendeleteinek, középtávú programjainak elkészítésében;
c) kidolgozza a Képviselő-testület által meghatározott előterjesztéseket, közreműködnek a
Képviselő-testület döntéseit megalapozó általános irányelvek kidolgozásában;
d) felkérés alapján közreműködik a Képviselő-testület döntéseit megalapozó általános
irányelvek kidolgozásában;
e) közreműködik a feladatok rangsorolásában és a feladatellátás fenntartási, fejlesztési
szempontjainak, a feladatellátás helyi politikájának kialakításában;
f) az önkormányzati feladat ellátását érintő tényleges kérdésben állásfoglalásával a Képviselőtestülethez fordulhat;
g) szervezi és ellenőrzi a Képviselő-testület döntéseinek hatékony, gazdaságos és jogszerű
végrehajtását;
h) figyelemmel kíséri a feladatkörébe rendelt önkormányzati tevékenység alakulását;
i) szervezi a feladatkörébe rendelt önkormányzati feladat hatékony ellátásának biztosítását;
j) szervezi a feladatkörébe rendelt önkormányzati tevékenységnek
ja) az önkormányzat szervezetei,
jb) az önkormányzat más önkormányzatok közötti összehangolását, véleményezi az
önkormányzati feladat ellátására irányuló megállapodás-tervezeteket;
k) közreműködik a lakosság tájékoztatásában;
l) ellenőrzi a Képviselő-testület hivatalának a Képviselő-testület döntéseinek az
előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a hivatal tevékenységében a
Képviselő-testület céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a
szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti;
m)ellátja a Képviselő-testület által a részére megállapított feladatokat és hatásköröket;
n) gyakorolja a Képviselő-testület által rá ruházott önkormányzati hatásköröket;
o) állást foglal a Képviselő-testület által meghatározott előterjesztések érdemi kérdéseiben.

2. Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
2.1. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság véleményezési, javaslattételi hatásköre:
Megvitatja és véleményezi a gazdasági programot, a költségvetés megállapítását,
módosítását és a végrehajtásáról szóló beszámolót, a helyi adók megállapítását,
módosítását, a zárszámadás megállapítását, a vagyonkezeléssel és gazdálkodással
kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket, az önkormányzati érdekeltségű társasági
formák létesítésére vonatkozó javaslatokat, a hitelfelvételeket, a kötvénykibocsátást,
részvények, üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot, intézmények alapítását, az
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez önkormányzati biztos
kirendelésére vonatkozó előterjesztést, azon előterjesztéseket, amelyek a költségvetést
érintik, az ár- és a térítési díjak megállapítására vonatkozó rendelet-tervezeteket, a
költségvetést érintő követelések elengedésére irányuló méltányossági kéréseket, a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet, az Önkormányzati Hivatal belső
szervezetének kialakítását, működésének meghatározását, módosítását, a képviselők, a
polgármester és az alpolgármesterek javadalmazására és egyéb juttatásaira vonatkozó
előterjesztéseket, a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, megbízási
tárgyú előterjesztéseket, az önkormányzati rendelet-tervezeteket, helyi népszavazás
kiírását, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározásáról,
használatuk szabályozásáról szóló rendeletet, más önkormányzatokkal való
együttműködésre, önkormányzati társulás létrehozására, társuláshoz, érdek képviseleti
szervezethez való csatlakozásra vonatkozó előterjesztéseket, közösségi célú alapítványok
létrehozására vonatkozó javaslatokat, az önkormányzati intézmények alapítására, alapító
okirataira vonatkozó javaslatokat, Alkotmánybírósági eljárás kezdeményezését,
felterjesztési jog gyakorlásáról szóló előterjesztést, a bíróságok népi ülnökeinek
megválasztását, személyes állásfoglalást igénylő előterjesztéseket, településrendezési
terveket, azok jóváhagyását, módosítását, a város kommunális ellátásának fejlesztésére
vonatkozó javaslatokat, a tájvédelmi, városképi, műemlék jellegű épületek hasznosítására
vonatkozó javaslatokat, közterület elnevezését, emlékmű, emléktábla, művészeti alkotás
felállítását, épületek, épületrészek és területek védetté nyilvánítását, illetve a védetté
nyilvánítás megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, a belterületi határ megállapítását,
módosítását, a közterületek hasznosítására vonatkozó javaslatokat, a város közművelődési
helyzetéről szóló beszámolókat, programokat, koncepciókat, a közművelődést támogató
közösségi célú alapítványok létrehozását, a város éves kulturális rendezvénytervét, a város
oktatási helyzetéről szóló beszámolókat, programokat, koncepciókat, az oktatást támogató
közösségi célú alapítványok létrehozását, támogatását, a sport feladattal kapcsolatos
előterjesztéseket. Véleményt nyilvánít olyan ügyekben, amelyben a törvény az érdekelt
önkormányzat álláspontjának kikérését írja elő. Kivizsgálja a polgármester,
alpolgármesterek, önkormányzati képviselők, nem képviselő bizottsági tagok
összeférhetetlenségének, méltatlanságának megállapítására irányuló kezdeményezést a
hatályos törvényi rendelkezések alapján.
2.2. A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ellenőrzési hatásköre:
Ellenőrzi a költségvetés előkészítését és végrehajtását. Az Önkormányzati Hivatal
közreműködésével ellenőrzi a költségvetési szervek pénzgazdálkodási tevékenységét, a
Képviselő-testület költségvetési döntéseinek végrehajtását, a bizottságok és a
polgármester részére biztosított pénzeszközök felhasználását. Ellenőrzi az önkormányzati

rendeletek, határozatok végrehajtását. Ellenőrzi a polgármester, az önkormányzati hivatal,
illetőleg az önkormányzati költségvetési gazdálkodó szervek, pénzgazdálkodó szervek
pénzgazdálkodási tevékenységét, valamint az önkormányzati beruházásokat; továbbá
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítését. Vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul
közli. Ha a Képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a bizottság a
vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel megküldi az Állami Számvevőszéknek.
Ellenőrzi a rendezési terv, a települési szilárd hulladék kezelését, a szelektív
hulladékgyűjtési program végrehajtását, a folyékony hulladék ártalmatlanítását, a
hulladékgazdálkodási
és
környezetvédelmi
programjának
végrehajtását,
a
környezetvédelmi előirányzat felhasználásának szakmai indokoltságát, évente tájékozódik
a térségi társulás működéséről, a célok megvalósításáról, a pénzügyi források
felhasználásáról, figyelemmel kíséri a szolgáltatási szerződésekben foglaltak
végrehajtását, a kommunális előirányzatok hatékony és eredményes felhasználását, az
intézmények működésével kapcsolatos képviselő-testületi határozatok végrehajtását.
Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők, az alpolgármesterek, valamint a
polgármester vagyonnyilatkozatát a 9. melléklet szerint, valamint ellenőrzi a Szervezeti
és Működési Szabályzatban foglaltak hatályosulását.

