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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. november …-i ülésére 

 
 
 
 
 
 
Előterjesztés címe és tárgya:  
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.29.) számú rendeletének módosítása 

 
 
 

A tárgykört rendező jogszabály: 
− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), 
− Alaptörvény 

 
Előterjesztő:   Mészáros Lőrinc polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 
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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. 

Ezen túl – érdemi módosításként – javasolom, hogy a település közművelődési és kulturális 
feladatainak koordinálására, a tevékenységek megszervezésére és ellenőrzésére tanácsnoki 
tisztséget hozzunk létre. Erre a feladatra egyúttal konkrét személyi javaslatot is előterjesztek: 
Flier Évát jelölöm a tanácsnoki tisztségre, aki a felkérést előzetesen már elfogadta. Úgy 
vélem, hogy a feladatok mennyisége, valamint a közművelődési célokat szolgáló épületeink és 
rendezvényeink a tanácsnok munkájából csak profitálhatnak. 

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

Felcsút, 2014. október 30. 

Mészáros Lőrinc 
polgármester  
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Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (XI. ….) rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Felcsút Községi 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 5/2013 (IV.29.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
 
2.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013 (IV.29.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. 
 
3.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013 (IV.29.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. 
 
4.§ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013 (IV.29.) önkormányzati 
rendelet a következő 44/A. §-sal egészül ki: 
 
„44/A. § 

(1) A Képviselő-testület – a polgármester, vagy bármely képviselő javaslatára – 
meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátásának felügyeletére a képviselők közül 
tanácsnokot választhat.  

(2) Tanácsnok választására különösen akkor kerül sor, ha az általa ellátandó feladat 
sokoldalú komplex megközelítést, érdemi koordinációt, speciális szakértelmet igényel. 

(3) A tanácsnokok feladatait a 4. számú melléklet, névsorát a 3. számú függelék tartalmazza. 

(4) A tanácsnokok feladatának meghatározásához minősített többségű döntés szükséges. 

(5) A tanácsnok visszahívásáról a képviselők 1/3-ának javaslatára a Képviselő-testület 
minősített többséggel dönt. 

(6) A Képviselő-testület az alábbi feladatkörök ellátására választ tanácsnokokat:  
a) közművelődési és kulturális feladatkörök” 

 
5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt következő napon hatályát 
veszti. 

Mészáros Lőrinc  Dr. Sisa András 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet az 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

A képviselők elektronikus levélcímei: 

Mészáros Lőrinc:  meszaroslorinc@freemil.hu  
Szabó Péter:  szabo.peter@pfla.hu  
Spindler József: j.spindler@freemail.hu  
Flier Jánosné:  flierne.anna@freemail.hu  
Mészáros János: agrofelcsut@gmail.hu  
Flier Éva:  flier.eva.felcsut@gmail.com  
Mészáros László:  meszaros.laszlo@pfla.hu  

 

2. melléklet az 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 
Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

 

 A B 

1 Elnök Flier Jánosné 

2 Képviselő-testületi tag Spindler József 

3 Képviselő-testületi tag Szabó Péter 

 
3. melléklet az 5/2013. (IV.29.) 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 

 

4. melléklet az 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

A Közművelődési és kulturális feladatkörök tanácsnokának feladatai 
 

1) Megszervezi a település közösségi programjainak végrehajtását 

2) Koordinálja a Faluház, a Könyvtár, a Baba-mama klub rendezvényeit, figyelemmel kíséri 
működésüket és kihasználtságukat 

3) Felügyeli a Faluház és a Könyvtár munkavállalóinak tevékenységét 

4) Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a közművelődési és kulturális munka megszervezésére 

5) Évente beszámol a közművelődési és kulturális tevékenység végrehajtásáról 
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3. függelék az 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

A tanácsnokok felsorolása 

a) Közművelődési és kulturális feladatkörök tanácsnoka  Flier Éva 

 

Határozati javaslat  
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2014.(XI….) számú határozata 

a Közművelődési és kulturális feladatkörök tanácsnokának megválasztásáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közművelődési és 
kulturális feladatkörök tanácsnokának Flier Éva képviselőt választja meg. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

 


