
Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

7/2010. (XI. 11.) számú 

 

RENDELETE 

 

Sárkeresztúr község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2003. (V. 09.) számú KT rendelet módosításáról 

 

 

Sárkeresztúr község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 

(továbbiakban: Ötv.) 18. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2003. (V. 09.) számú rendeletét az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 

(1) A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő. 

 

2. § 

 

A Rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. 

 

(2) A képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre: 

a) Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi bizottságot 4 fővel, 

b) Egészségügyi és Szociális Bizottságot 5 fővel, 

c) Oktatási és kulturális bizottságot 6 fővel. 

(3) A képviselő-testület a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, ellenőrzésével, 

vizsgálatával a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságot bízza meg. 

 

3. § 

 

A Rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti, és helyébe ezen Rendelet 1. számú melléklete 

lép. 

4. § 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

Sárkeresztúr, 2010. november 11. 

 

 

Csutiné Turi Ibolya      Nagy András Botond 

     polgármester       jegyző 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Sárkeresztúr, 2010. november 11. 

 

      Nagy András Botond 

              jegyző 



1. számú melléklet a 9/2003. sz.  

 

PÉNZÜGYI, ELLENŐRZÉSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 

 

 

Pénzügyi és ellenőrzési feladatkörében ellátja az alábbi feladatokat: 

- Ellenőrzi az önkormányzati vagyont, a tulajdonnal és a vagyonnal való gazdálkodást, 

- véleményezi a költségvetési rendelet tervezetét, a költségvetési koncepciót, 

- a költségvetést érintő előterjesztéseket, a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves 

beszámolót és zárszámadást véleményezi, 

- véleményezi az intézmények működési előirányzatait, azok évközi módosítását, 

- az önkormányzati beruházások pénzügyi lebonyolítását véleményezi, 

- részt vehet a saját intézmények gazdasági ellenőrzésében, 

- figyelemmel kíséri a helyi adózás és adógazdálkodás megvalósítását, 

- közreműködik a helyi adórendeletek előkészítésében, 

- figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal operatív gazdálkodását. 

 

Ügyrendi feladatkörében ellátja: 

- a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat, előkészíti és 

lebonyolítja a titkos szavazással kapcsolatos döntéseket, 

- részt vesz a népszavazás előkészítésében, 

- javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester illetményére, tiszteletdíjára, 

jutalmazására, 

- előkészíti a Közigazgatási Hivatal vezetőjének törvényességi észrevételére vonatkozó 

előterjesztést, 

- kivizsgálja és döntésre előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó 

összeférhetetlenségi és fegyelmi ügyeket, 

- részt vesz az önkormányzati rendeletek előkészítésében, azokat véleményezi, 

- figyelemmel kíséri a képviselő-testület és bizottságai, továbbá a polgármesteri hivatal 

törvényes működését, 

- véleményt nyilvánít önkormányzati, hivatali szervezeti és hatásköri kérdésekben, 

- ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, ellenőrzésével, vizsgálatával 

kapcsolatos feladatokat.  

 



EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 

Feladatkörében ellátja: 
 

- Önkormányzati rendeletben meghatározott feltételekkel és módon dönt; 

az átmeneti segélyek, 

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

a beiskolázási támogatás tárgyában benyújtott kérelmekről. 

 

- Dönt a jogtalanul felvett vagy tartás elmulasztása miatt kifizetett segélyek 

visszafizetéséről, indokolt esetben részletfizetést engedélyez a kötelezettnek. 

 

- A pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátást nyújt a szociális törvényben 

és a gyermekvédelmi tv-ben foglalt esetekben. 

 

- Állást foglal az önkormányzatot érintő szociális és családvédelmi kérdésekben, 

 

- Javaslatot tesz a szociális célokra meghatározott költségvetési előirányzatok 

nagyságrendjére és felhasználására. 

 

- Figyelemmel kíséri a gyámügyi tevékenységet, a veszélyeztetett kiskorúak, 

krízishelyzetben lévő fiatalok helyzetét, együttműködik a családgondozókkal, 

ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel. 

 

- A település szociális ellátását érintő helyi rendeletek kidolgozásában részt vesz. 

 

 

 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG 

 

 

 

- Közreműködik a község ünnepségeinek megszervezésében, 

Javaslatot tesz, illetve 

- Közreműködik kulturális rendezvények létrehozásában. 

- Figyelemmel kíséri a művelődési házban és az oktatási intézményekben folyó 

tevékenységet. 

- Javaslatot tesz a kulturális célokra meghatározott költségvetési előirányzatok 

nagyságrendjére és felhasználására. 

- Részt vesz a település oktatási, kulturális életét érintő helyi rendeletek kidolgozásában. 

 


