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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló rendelet 1. melléklete a képviselők elektronikus levélcímet, a 2. melléklete a 
Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjainak felsorolását, a 3. 
melléklet pedig a Bizottság feladatait tartalmazza.  

Az alakuló ülésen az új képviselő-testület megkezdte működését és a Bizottság megválasztásra 
került, így ennek megfelelően szükséges az 1-2. mellékleteknek az aktualizálása.  

Az Mötv. méltatlansági eljárás lefolytatására vonatozó szakaszai az önkormányzati választást 
követően léptek hatályba, így ezen eljárás lefolytatásának feladataival bővítenünk szükséges a 
bizottságunk feladatkörét. A 3. melléklet módosítása ennek a feladatnak a felvételét rögzíti. 

A Képviselő-testület alakuló ülésén a Fidesz-KDNP jelöltjeiként megválasztott képviselők 
jelezték, hogy képviselő-csoportot kívánnak létrehozni. A képviselő-csoportra vonatkozó 
szabályozást ennek megfelelően előkészítettük és a rendelet-tervezetben megfogalmaztuk. 

További technikai módosításként az SZMSZ korábbi szakfeladatai helyébe lépett ún. 
kormányzati funkciók szerinti besorolását kell rögzíteni. Ezt a tényt a törzskönyvi 
nyilvántartásban az év elején a törvény erejénél fogva átvezette a Magyar Államkincstár, 
azonban a változás „lekövetése” a soron következő Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításakor indokolt és szükséges. Csabdi Község Önkormányzata által alkalmazott 
kormányzati funkciókat a csatolt függelék tartalmazza. Ezen függelék az lép az SZMSZ 1. 
függeléke helyébe. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a csatolt rendelet-módosítást, illetőleg az előterjesztést 
megvitatni szíveskedjenek! 

Csabdi, 2014. október 30. 

Huszárovics Antal 
polgármester  
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Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (XI. 28.) rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2013 (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a 
következőket rendeli el: 

1.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013 (V.31.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
 
2.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013 (V.31.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
 
3.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013 (V.31.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 
 
4.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013 (V.31.) önkormányzati 
rendelet a következő 44/A. §-sal egészül ki: 
 
„44/A. § 

(1)  A Képviselő-testületben képviselettel rendelkező pártokhoz, egyesületekhez tartozó 
képviselők tevékenységük összehangolására képviselő-csoportot (továbbiakban: frakció) 
hozhatnak létre. A pártok, egyesületek közös frakciót is létrehozhatnak. 

(2) Egy bejegyzett párthoz, egyesülethez tartozó képviselők csak egy frakciót alakíthatnak. 

(3) Egy képviselő csak egy frakciónak lehet tagja. 

(4) Frakciót legkevesebb három képviselő alakíthat. 

(5) A már megalakult frakció elfogadhatja pártokhoz, illetve egyesületekhez nem tartozó 
képviselők csatlakozását. 

(6) A frakcióból kizárt képviselőt pártokhoz illetve egyesületekhez nem tartozónak kell 
tekinteni. 

(7) A frakció működési szabályait maga állapíthatja meg. 

(8) A Képviselő-testület biztosítja a frakciók működésének alapvető feltételeit a Közös 
Önkormányzati Hivatal infrastruktúrája útján. 

(9) A frakció megalakulását és annak tisztségviselőit a megalakulástól számított 8 napon 
belül a polgármester részére írásban a frakcióvezető útján be kell jelenteni. 

(10) A frakció megszűnését - a megszűnést követő 8 napon belül - írásban a frakcióvezető 
útján be kell jelenteni a polgármester részére.” 

 
5.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013 (V.31.) 
önkormányzati rendelet 50.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép. 
 

„(2) Az Önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolását a 
Rendelet 1. függeléke tartalmazza.” 
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6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt következő napon hatályát 
veszti. 

 

Huszárovics Antal  Dr. Sisa András 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet a 9/2013. (V.31.) önkormányzati rendelethez 

A képviselők elektronikus levélcímei: 

Huszárovics Antal huszarovics.antal@gmail.com 
Bokros Józsefné bokros.erzsi@freemail.hu 
Bakó Tibor oldtib@csabdinet.hu 
Gyuriczáné Sótér Éva seva@csabdinet.hu 
Lődy József jozsef.lody@magyarmet.hu 
Radovics Károly radovics68@gmail.com 
Tóth Mihály t.kinga94@freemail.hu 
 

2. melléklet a 9/2013. (V.31.) önkormányzati rendelethez 

 
Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

 

 A B 

1 Elnök Bokros Józsefné 

2 Képviselő-testületi tag Radovics Károly 

3 Képviselő-testületi tag Bakó Tibor 

 
3. melléklet a 9/2013. (V.31.) önkormányzati rendelethez 

A Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság feladatai 
 

1) Ellátja az SZMSZ-ben meghatározott ügyrendi feladatokat. 

2) Ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat. 

3) Megállapítja a polgármester és a képviselők összeférhetetlenségét. 

4) Lefolytatja a polgármesterrel és a képviselőkkel kapcsolatban a méltatlansági eljárást 

 

1. függelék a 9/2013. (V.31.) önkormányzati rendelethez 

A Csabdi Község Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 

 
 

Kormányzati 
funkció kódja 

Kormányzati funkció megnevezése 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030 Közterületek rendjének fenntartása 
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032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program  

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása 

047410 Árvíz- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

083030 Egyéb kiadói tevékenyég 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

091220 
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

092120 
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

 

 
 
 


