
Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének
14120.1 4. (Xl. 28.) rendelete

Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 512011. (V. 26.) rendeletének

módosításáróI

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32, cikk (1)

bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CC)fiXVlll, törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2 §.
(7) bekezdésében szabályozottak esetében figyelemmel Magyarország helyi

önkormányzatairól szólő 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében foglaltakra - a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 512011, évi (V. 26,) rendeletének módosításával
kapcsolatban - Ladánybene Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 512011, (V, 26.) rendelet 40. § (1) a pontja alapján az
Ügyrendi, és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a következőket
rendeli el:

1. §

(1) Ladánybene Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szólő
5l2O11. (V. 26.) rendeletének (a továbbiakban: R ) 1 § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,Az önkormányzat által ellátoti feladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti
besorolása felsorolását az 1 , számú melléklet tarlalmazza."

(2) Az R. kiegészül egy új 1/A. §-al:

,,1/A. §
A képviselő{estület és szervei szervezeti struktúráját bemutató szervezeti diagramot a 2.

szám ú me lléklet tarlalmazza,"

(3) Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4. §
A képviselőtestület tagjainak a száma 6 fő és a polgármester."

(| Az R. 35, § -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) A képviselő a képviselő{estület ügyrendi feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság
ieszere adja áí a képviselői jogviszony megszüntetéséről szóló nyilatkozatát az
összeférhetetlensé9 megszüntetése érdekében."

(5) Az R, 38. § (2) bekezdés b,) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:



,,b.) Ügyrendi, Vagyon_nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi- és Településfejlesztési
Bizottság. (5 fő)."

(6) Az R. 40. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,(2) A bizottság ellátja a képviselók és a polgármester tekintetében a vagyonnyilatkozat
tétellel kapcsolatos feladatokat. A bizottság működésének speciális szabályait a 3. számú
melléklet tarlalmazza, amely külön részletezi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a
nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal
ka pcso latos e ljárás lefo lytatá sá na k részletes ren djét. "

(7) Az R. kiegészül egy új 43lA. §-al:

,,43/A. §
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél a törvényben meghatározottakon túl

kezdeményezheti a választópolgárok legalább 10 %-a.

(2) 
^ 

képviselótestület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok
legalább 25 %-a kezdeményezte,"

2.§

(1) Ez a rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba, és 2015. január 2. naPján
hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Ladánybene Község Onkormányzat
Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/1996. (Vl.

10.) rendelete.
(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti

a.)az R, 40, § (3) bekezdése,
b.)az R. 1 - 5. függelékei.

(4) A R. kiegészül:
a.) egy új 1. melléklettel, amely jelen rendelet 1. melléklete,
b.) egy új 2. melléklettel, amely jelen rendelet 2. melléklete,
c ) egy új 3. melléklettel, amely jelen rendelet 3. melléklete,

Ladánybene, 2014. november 24.

Kardos Attila Lőrincz Edit
polgármester jegyző nevébeqés távollétében

,. n|.../r, 7{ ,;,-7,::.:;-l_| *.'_-.,-,

szádvári Erika
aljegyző

kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2014. november 28 -án kihirdetésre került.

Juoui;iiE;-k" 
*''

aljegyző



1. melléklet a 1412014. (Xl. 28.) rendelethez

,, 1. mellékletaz512011. (V. 26.) rendelethez

Ladánybene Község Önkormányzata által eIlátott önkormányzati fe!adatok
államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása a kincstári tÖrzskÖnyvi

nyi lvántartásba vétel érdekében :

01113o Önkormányzatok és önkormányzati hivataIok jogalkotó és
á ltalános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntaÉás és - működtetés
013350 PE önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással

kapcsolatos feladatok
041140 Területfejlesztés igazgatása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
O412g2 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntaÉása
051030 Nem veszétyes (települési) hutladék vegyes (Ömlesztett)

begyűjtése, szállítása, átrakása
O52O2a Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, - keze!és, , ellátás
064010 Közvilágítás
066010 ZöIdterület kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáItatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
O74O32 lfjúság,egészségügyi gondozás
081030 Sportietelítmények, edzőtáborok működtetése és

fejlesztése
082044 Könyvtári szolgáItatások
082091 Közműve!ődés-közösségi és társadalmi részvétel

fejlesztése
082092 Közműve!ődés_ hagyományos közösségi kulturális értékek

gondozása
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás



2. meíléklet a 1412014. (X1.28.) rendeíethez

,, 2 meíléklet az 5l2011. (V. 26.) rendelethez

2/a. melléklet

A képviselő-testület és szervei szervezeti struktúráját bemutató szervezeti diagram

Ladánl,bene Község Onkormányzat képviselő-testiilet
és szervei

Lad ánybene-Felsól ajos
Szennyvízelvezetési

Társulás

Ügyrendi, Vagyon-
nyiIatkozattételi,
Osszeférhetetl enségi-
és Településfejlesztési
Bizottság

Jegyző, aljegyző

Közös Önkormányzati
Hivatal

Kunbaracsi Kirendeltség



2/b. melléklet

Polgármester iránltása alatt álló
feladatok

.,Ladánybenei Közös
Onkormányzati Hivatal

Ladánybenei Csiribiri
Ovoda

lKSZT

Művelódési ház

Tanyagondnoki szolgálat

Mezőőri szolgálat

Város- és
községgazdál kodás,
zöldfelület kezelés



2/c. melléklet

Tanya gondnoki szolgálat

1. A szolgálat felépítése: a településen a tanyagondnok szolgálat 1 fóvel működik,

fenntartója a települési önkormányzat, a polgármester közvetlen irányításával. NaPi

munkaszervezési kérdésekben azaljegyző a kijelölt kapcsolattarlÓ munkatárs.

2. A szolgálat szervezeti ábrájáI a 2lB. melléklet larlalmazza-

3. A tanyagondnoki szolgálat egy körzetben működik a polgármester szakmai

irányításával, a szakmai programban meghatározott ierületen. A tanyagondnok

feladatkörét a szakmai program határozza meg,

4. A helyettesítés rendjét a munkaköri leírás határozza meg.

5, A munkáltatóijogokat a tanyagondnok felett a polgármester gyakorolja.



3. mellóklet a 1412014. (Xl. 28.) rendelethez

,, 3. melléklet az 512011 . (V. 26.) rendelethez

Az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi- és Településfejlesztési
Bizottság, mint vagyonnyilatkozat-tételi bizottság működésének speciálls szabályai

A nyilvántarlás szabályai :

1, A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyilvántartást az Ügyrendi, Vagyon-
nyilatkozattételi, Osszeférhetetlenségi- és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban:
bizottsá9) vezeti. A nyilvántartásokat évenként kell vezetni.

2, A bizottság elnöke - a közös önkormányzati hivatalon keresztül - gondoskodik a
va gyo n nyi latkozat-téte l hez szü kséges nyo mtatvá nyo k beszerzésé rő l.

3. A bizottság a megválasztott képviselők számára a megválasztást követő 7 napon belül
írásos íájékozíaíást ad a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről, a kötelezettség
elmu lasztásának következményeiről,

4. A tájékoztatással egy időben adatszolgáltatást kér a képviselőktól és a polgármesterlől a
velük egy háztaftásban lévő hozzátaftozóik számáról és nevéról. (Az adatszolgáltatás
határideje 5 nap)

5. A bizottság a hozzá visszaérkező adatszolgáltatásokat nyilvántartásba veszi.

6. A bizottsághoz visszaérkezett adatszolgáltatás alapján, azok beérkezését követő 3 napon
belül a képviselők, illetve a polgármester rendelkezésére bocsátja a vagyonnyilatkozat
nyomtatványokat:
o a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat nyomtatványát személyenként 2

példányban, valamint

. a hozzátartozői vagyonnyilatkozatot a hozzátarlozók számának megfelelően 2-2
példányban.

A nyomtatvány első példányát a bizottságnak kell leadni, míg a második példány a
vagyonnyilatkozatot adó személy példánya,

7. A bizottság gyűjti a képviselők, illetve a polgármester vagyonnyilatkozatát, valamint a
hozzátarlozó i va g yo n nyi l atko zato kat.

8. A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba veszi, feltünteti a
vagyonnyilatkozatok beérkezési időpontját.

9. A bizottság a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkoző határídő lejáfta előtt 7 nappal
áttekinti a nyilvántartását, és figyelmezteti azt a képviselőt, illetve a polgármestert, aki
még nem tett eleget a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. A felszólítás célja, hogy
a kötelezettségüknek határidóig eleget tudjanak tenni,



1o. A bizottság a vagyonnyilatkozat benyújtására vonatkozó határidő lejártakor ellenőzi a

nyilvántartását.
A jogkövetkezmények ismedetése mellett ismételten felszólítja a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségre azokat, akik ezen kötelezettségüknek határidőre nem tettek eleget.
(Amennyib en a hozzáíartozói vagyonnyilatkozat hiányzik, akkor is az érintett képviselőt,
polgármestert kell felszólítani a kötelezettség teljesítésére.)
A bizottság az önkormányzati választást követó 60 napon belül, majd ezt követően
minden év február 28. napjáig megvizsgálja, hogy minden vagyon-nyilatkozattételre
kötelezett teljesítette-e a kötelezettségét. A vizsgálat eredményéről határozattal dÖnt,

amely határozat értelmében a kötelezettségét nem teljesítő képviselő a képviselői
jogosítványait nem gyakorolhatja. Erről a soron következő képviselőtestületi Ülésen
tájékoztaIást ad.

11. A bizottság elnöke a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozata nyilvánosságát
biztosítja. A vagyonnyilatkozatok megtekintésének módjáról, feltételeiről a bizottsá9
elnöke a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot.
A vagyonnyilatkozatok bizottsá9i példányait páncélszekrényben, illetve tűzbiztos
lemezszekrényben kell őrizni a nyilvántaftásokkal együtt.

12. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat szintén a bizottság Őrzi. A hozzátarlozói
vagyonnyilatkozatok nem nyilvánosak, ezért, azokat elkülönítetten kell kezelni. Az Őrzésük
páncélszekrényben, illetve tűzbiztos |emezszekrényben történhet, A tárolóhely kulcsaihoz
csak a bizottság elnöke férhet hozzá.
A hozzáíarlozői vagyonnyilatkozatba csak a bizottság tagjai tekinthetnek
po l gá rmeste r vagyo n n yilatkozatáva l kapcso latos eljá rás so rá n.

A volt képviselő hozzátarlozójának vagyonnyilatkozatát a képviselő
megszűnését követő egy év elteltével a nyilvántartásból törölni kell,

be, a képviselő,

megbízatásának

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglalt adatok

valód iságtarlalmának ellenő rzése.

2. A beérkezett, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló kezdeményezést

haladéktalanul át kell adni a bizottságnak.

3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét

tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye.

Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat
kifogásoli részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiánY

pótlására.
Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, VagY ha a

kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság elnöke az eljárás lefOlYtatása nélkÜl

elutasítja a liezdeményezést. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás

megisáéttésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helYe, ha az
erre irányuló kezdeményezós új tényállást (adatot) tartalmaz,
A vagyonnyilatkozattal 

-kapcsoiatos 
eljárásra irányuló - új tényállítás nélkÜli - iSmételt

kezdéményezést a bizottság elnöke azeljárás lefolytatása nélkÜl elutasítja.



4. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása céljából a Bizottság az azonosító
adatok írásbeli közlésére szólítja fel az érintett képviselőt, PolgármesteÉ.

5. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárással érintett személyt az eljárás
során meghallgathatja.

A meghallgatásról és a vagyonnyilatkozat egyeztetésrőljegyzőkönyvet kell felvenni,

6. A Bizottság a vagyonnyilaikozattal kapcsolatos eljárásáróljegyzőkönyvet készít.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás nyiIvántartásai

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárási cselekményekról nyilvántarlást kell vezetni,

A nyilvántafiásnak tarlalmaznia kell:

. az eljárás kezdeményezésének idejét,

. az eljárás kezdeményezőjének nevét,

. az eljárás kezdeményezésének okát - röviden,

. azeljárás kezdeményezésének elutasítására vonatkozó megjegyzéseket,

. az eljárás lefolytatása érdekében az azonosító adatok kérésének és azok
visszaérkezésének időpontját,

. az eljárás eredményét,

. az eljárás eredményéről a Képviseló-testület tájékoztatásának időPontját.

2. A hozzátaríozói vagyonnyilatkozatokhoz kapcsolódva nyilvántartást kell vezetni a

vagyonnyilatkozatokba való betekintésről, A nyilvántartásba fel kelljegyezni.

. a betekintés időpontját,

. a betekintés okát,

o a betekintő nevét, minőségét,

o a betekintő aláírását.

Az adatvédelmi szabályok

A Bizottság valamennyi tagjának alá kell írnia a hozzátaríozói vagyonnyilatkozatok

nyilvántartáéa és kezelése, valamint az ellenőzés lefolytatásához szÜkséges azonosító

adato k véd e l m ét szo l g á ló Ad atvéd e l m i Szabályzatát."




