Cserkeszőlő község „Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló” 2011. évi CXII. törvény alapján közzéteendő adatai

I. Szervezeti, személyi adatok
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti
egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei látják el.
Képviselő- testület
Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg.
Az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező feladat- és hatásköröket,
továbbá önként vállalhatja mindazon helyi közügy ellátását, amelyet jogszabály nem utal más
szerv kizárólagos hatáskörébe.
Polgármester
A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő-testület a képviseleti jogot
esetenkénti gyakorlásával az alpolgármesterre, illetve a települési képviselőre is átruházhatja.
A polgármester feladatait, hatósági jogkörét törvény, kormányrendelet, jelen rendelet és más
önkormányzati rendeletek szabályozzák és tartalmazzák.
A polgármester további feladatai a képviselő-testülettel, illetve annak bizottságaival
kapcsolatban különösen a következők:
• képviseli az önkormányzatot,
• előterjeszti a képviselő-testület munkatervét,
• összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit,
• biztosítja a képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti
működését,
• a képviselő-testület tevékenységéről évente tájékoztatja a képviselő-testülettel
együttműködő szervek vezetőit,
• segíti a települési képviselők munkáját, együttműködik az alpolgármesterrel,
bizottsági elnökökkel,
• biztosítja a bizottságok jogainak és kötelességeinek érvényesülését,
• ellátja - az alpolgármester bevonásával - a bizottságok rendszeres tájékoztatását,
• a képviselő-testületi ülések között történt fontosabb eseményekről és
tárgyalásokról tájékoztatja a képviselő-testületet,
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aláírja a képviselő-testület rendeleteit, valamint az ülésekről készített
jegyzőkönyvet,
ellenőrzi a képviselő-testület határozatainak végrehajtását,
helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről, amennyiben annak az Mötv.-ben,
valamint a képviselő-testület rendeletében meghatározott feltételei fennállnak, a
legközelebbi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet,
elősegíti a lakosság önkormányzati feladatokban való közreműködését,
a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában,
a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására,
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézményvezetők
tekintetében,
intézkedik a bizottság jelzése alapján, ha a polgármesteri hivatal tevékenységében,
a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdekek
sérelmét vagy szükséges intézkedés elmulasztását észleli,
a képviselő-testületi ülések között szakmai tanácskozásra hívja össze a bizottságok
elnökeit,
ügyfélfogadást tart,
ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait,
dönt a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben, hatósági
hatáskörökben, egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról,
dönt a kiadmányozás rendjéről,
az Mötv. 68.§ (1) bekezdésében foglalt esetben kezdeményezheti az ügy
újratárgyalását.
Az alpolgármester

A képviselő-testület - saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel - a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ.
Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, a polgármester távollétében
helyettesíti őt és gyakorolja a polgármester jogosítványait. A polgármester megbízása alapján
képviseli az önkormányzatot.
Képviselő-testület Bizottságai
A képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, összehangoló, szervező,
javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó - képviselő-testület által önkormányzati ügyekben
döntési jogkörrel is felruházható - egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott
testületi szervek
Pénzügyi –Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság
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A bizottság közreműködik az önkormányzat szervei, intézményei és gazdasági társaságai
működésének jogszerűségében, az önkormányzat területfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai
ügyeinek véleményezésében.
•
•

Lebonyolítja a képviselőtestület működéséhez kötődő titkos szavazásokat.
A polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése, összeférhetetlenséggel
kapcsolatos ügyek vizsgálata, döntésre előkészítése

Idegenforgalmi Bizottság
Javaslatot tesz:
• idegenforgalom szervezeti egységének kialakítására,
• idegenforgalmi szezon programjaira:
- a programok meghatározásához évente eseti bizottságot hoz létre Cserkeszőlő
község idegenforgalmi vállalkozóinak bevonásával,
- a programok szervezésébe bevonja Cserkeszőlő idegenforgalmi vállalkozásait,
• a fürdő és szálloda honlapjának elkészítésére, működésére,
• a helyi túrizmus fejlesztésének stratégiai elveire és programjaira, valamint a túrizmus
regionális fejlesztésének irányaira,
• az idegenforgalmi marketing stratégiára, koncepcióra, a helyi marketing főbb elveire,
• a költségvetés által biztosított pénzek felhasználási irányaira, alapelveire, a pályázati
célok jogcímek szerinti felhasználására,
• a településsel kapcsolatos tervekre, feladatokra,
• a település hosszú távú idegenforgalmi koncepciójára,
• a
település
rendezettségének
előkészítésére,
kiemelt
figyelemmel
az
idegenforgalomtól távol eső településrészekre /virágosítás, utcanév táblák, köszöntő
tábla óriás poszter, közterület felügyelő stb./
Véleményezi:
• az idegenforgalmi feladatokkal kapcsolatos előterjesztéseket,
• a túrizmussal, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési koncepciókat,
önkormányzati szabályozó rendszert /előterjesztéseket, határozatokat/ illetve ezek
módosítására irányuló javaslatokat,
• az idegenforgalom irányítási és szervezeti rendszerének működéseit, a korszerűsítésre
vonatkozó javaslatokat, figyelemmel az EU normákhoz való - adódó
követelményekre,
• az idegenforgalmi intézmények költségvetését, a pénzügyi beszámolókat,
• szintén véleményezi az idegenforgalommal (is) foglalkozó vezetői pályázatokat és
kezdeményezheti az önkormányzat felé a vezetői megbízás visszavonását, valamint
más egyéb nem vezetői beosztásban, de közvetlenül az idegenforgalommal foglalkozó
dolgozó kinevezését, leváltását,
• véleményezi és ellenőrzi az idegenforgalmi szezonra felkészülés rendjét, kiemelten az
intézmények és környékének rendezettségét,
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az intézményvezető színvonalas és alapos /minden irányba kitekintő/ beszámolójátgazdaságossági szempontból is, - amelynek az alapja a törvényességi szabályozás
lehet,
idegenforgalommal foglalkozó intézményvezetői pályázat esetén a pályázó szakmai
felkészültségét, személyiségét, vezetői rátermettségét,
az idegenforgalmi intézményekhez szorosan kapcsolódó vállalkozásaik, vállalkozók
tevékenységeinek hatását,
az önkormányzat fenntartásában működő idegenforgalmi intézmények Szmsz-eit
illetve minőségirányítási programját.

Figyelemmel kíséri és véleményezi:
1. a lakosság turisztikai igényeinek alakulását,
2. figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi túrizmus fejlődését,
3. a túrizmussal foglalkozó szakemberek alkalmazásának és továbbképzésének
fejlődését,
4. az idegenforgalom hatását a lakosságra, településre,
5. az idegenforgalmat érintő egyéb időszerű kérdéseket,
6. az intézményekben folyó idegenforgalommal kapcsolatos szakmai munkát,
7. az idegenforgalommal foglalkozók véleményét, kikéri véleményüket, számukra évente
egy alkalommal szakmai fórumot szervez
Kultúra területén:
Javaslatot tesz:
• helyi kulturális programok megtartására
- majális
- falunap
- államalapítás évfordulója
- szüreti nap
- évfordulók megünneplésére
- kultúra napja
- helyi kulturális rendezvények megtartására
• helyi újság szerkesztésére
• könyvtár működésére
• és véleményt nyilvánít a helyi hagyományok ápolására, illetve ápolásáról
• tájház kialakítására, működtetésére
• Cserkeszőlő történetének feldolgozására
• a helyi építészeti örökség értékeinek védelmével kapcsolatban
• és figyelemmel kíséri a községben folyó közművelődési, kulturális tevékenységet
• közterületek, kulturális és oktatási intézmények elnevezésére, a köztéri műalkotások
létrehozására, elhelyezésére, áthelyezésére, restaurálására, megszüntetésére
• és előkészíti a kultúrát, közművelődést érintő helyi rendelettervezeteket
• és javaslatot dolgoz ki a kultúrában, közművelődésben tevékenykedő intézmények,
alapítványok, közhasznú társaságok és egyéb civil szervezetek támogatására
• testvérvárosi kapcsolatok létrehozására, működésére
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Oktatási-Ifjúsági és Civilszervezetekért Felelős Bizottság
Véleményezi
• a közoktatási megállapodások tervezeteit,
• az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények szervezeti és
működési szabályzatát,
• a nevelési-oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét,
• és elfogadja a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai
programjában meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai-szakmai
munkarend eredményességéről szóló beszámolót,
• a közoktatási intézmények vezetőinek megbízására, visszavonására vonatkozó
előterjesztéseket, miután ehhez meghallgatja az intézményvezetői állásra pályázókat,
előzetesen beszerezte a jogszabályban meghatározott szervezetek, közösségek
véleményét,
• az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számára, az osztály csoport
átlaglétszámától való eltérésre, az adott tanítási évben az iskolákban indítható
osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok
számára, továbbá a maximális létszámtól való eltérésre vonatkozó előterjesztéseket,
• az önkormányzat által fenntartott oktatási, művelődési intézmények elnevezésére
vonatkozó előterjesztések tervezetét,
• a feladatkörébe tartozó intézmények gazdálkodási jogköréről, tevékenységi köréről
szóló előterjesztés tervezeteket,
• , illetve javaslatot tesz kitüntető címek adományozására,
• tanácsaival segítséget nyújt a községi ünnepségek, rendezvények szervezéséhez,
• a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények költségvetésének számítási
anyagait, tervezetét,
• a költségvetés koncepciójának tervezetét,
• az éves költségvetés tervezetét és végrehajtásáról szóló tájékoztatókat és beszámolót,
• a közművelődési, művészeti tevékenység támogatása körében a képviselő-testület
döntéseinek előkészítése, e döntések végrehajtásának ellenőrzése, döntés a testület
által hatáskörébe utalt kérdésekben;
• a beiskolázási támogatásra vonatkozó javaslatokat
Részt vesz
• a feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységeiben
• azon képviselő-testületi döntések végrehajtásában, amelyek előkészítésében részt vett,
amelynek végrehajtásáért felelős,
• a feladatkörébe tartozó rendeletek létrehozásában, javaslatot tesz azok módosítására,
• dönt a képviselő-testület munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról, a
testület által hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben,
• előkészíti a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg
rendelet-tervezeteket,
• előkészíti a képviselő-testület által feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
Ifjúsággal kapcsolatos feladatok:
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bizottság elnöke részt vesz a költségvetés előkészítésében,
bizottság elnöke kapcsolatot tart az ifjúság különböző szervezeteivel.
kapcsolatot tart az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási, művelődési
intézményeinek vezetőivel, valamint a képviselő-testület bizottságaival,
• ajánlást dolgoz ki a községi költségvetés tervezéséhez az önkormányzat fenntartásában
lévő nevelési, oktatási, művelődési intézmények fenntartására, fejlesztésére,
működtetésére,
• véleményezi az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, művelődési
intézmények vezetői beszámolóit.
Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok:
• kapcsolatot tart a civil szervezetekkel
•
•
•

Szociális Bizottság
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

A bizottság első fokon jár el a képviselőtestület által átruházott hatáskörben: települési támogatások: lakhatási, gyógyszertámogatás, ápolási támogatás, rendkívüli
élethelyzetre tekintettel nyújtott támogatás, szociális kölcsön, szociális célú tűzifa
támogatás,
Figyelemmel kíséri a Hivatal szociális ügyintézési tevékenységét.
Vizsgálja a község szociális helyzetét, javaslatot tesz a szociális problémák
megoldására, segíti a szociálpolitikai célok megoldását.
Figyelemmel kíséri a szociális segítségre szorulók helyzetét.
Szociális ügyekben készítendő környezettanulmányok elkészítésében közreműködik a
szociális ügyintézővel.
Véleményezi: - a feladatkörét érintő rendelettervezeteket,
- a képviselőtestületi előterjesztéseket, szociális
- a szociális intézmények alapítását, megszüntetését, átszervezését,
- a költségvetési koncepció és rendelettervezet feladatkörét érintő
javaslatait,
- szociális munkakörökre beadott pályázatokat
Javaslatot tesz: első lakáshoz jutók támogatására, lakóingatlan veszélyes állapotának
támogatására, Bursa pályázatra,
Ellenőrzi a szociális kerekasztal létrehozását, működését.
Részt vesz a szociális segélyezés elveinek kidolgozásában, ellenőrzi annak
végrehajtását.
Felügyeli a Tanyagondnoki Szolgálat házi segítségnyújtással, szociális étkeztetéssel
összefüggő és egyéb tevékenységét, valamint a Családsegítő és Védőnő
tevékenységét, beszámolójukat véleményezi
Kapcsolatot tart és együttműködik a helyi oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális
intézményekkel, civil szervezetekkel.
Jegyző

A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát.
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A jegyző:
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a
munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A
köztisztviselő kinevezéséhez, felmentéséhez, a polgármester egyetértése szükséges,
- a köztisztviselő személyi illetményének megállapításához minden esetben szükséges
a polgármester egyetértése,
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
- tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület
bizottságának ülésén,
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
A képviselő-testület hivatala
A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására.
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