
1. számú melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelethez: 

A Csökmő Nagyközség Önkormányzata alaptevékenységének  

kormányzati funkciók szerinti besorolása  

 

Szakfeladat 

száma 

Szakfeladat megnevezése 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített  

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátása 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület - kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 

081045 Szabadidősport –(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékosok személyek számára 

102031 Idősek nappali ellátás 

102032 Demens betegek nappali ellátása 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

107052 Házi segítségnyújtás 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

 



 

2. számú melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei 

 

 

1./  Köztemetés biztosítása 

2./  Önkormányzat ingatlanok tekintetében a bérbeadói jogok gyakorlása. 

3./A képviselő-testület általános képviseleti joggal állandó jelleggel ruházza fel a polgármestert 

a 

a) a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása ülésein, 

b) a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás ülésein, 

c) a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közgyűlésein, 

d) a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület ülésein, 

e) a Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás ülésein, 

f) a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Közgyűlés ülésein, 

          g) A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ülésein. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. számú melléklet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvántartásáról kezeléséről és 

ellenőrzésének szabályairól 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1. A helyi önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX., törvény 39. § (1) bekezdése alapján a megválasztásától, majd ezt követően minden 

év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot 

köteles tenni. 

 2. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához köteles csatolni a vele közös háztartásban élő házas- 

vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát. 

 

3. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – a képviselő 

képviselői jogait nem gyakorolja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem 

kaphat. 

II. 

 

A vagyonnyilatkozat benyújtásával kapcsolatos szabályok 

 

1. A kitöltött képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat egy példányát a Pénzügyi  

Bizottságnak címezve kell benyújtani. 

2. A vagyonnyilatkozatokat a  hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) a jegyző veszi át, és 

igazolást állít ki azok átvételéről. 

3. Az átvételt követően a vagyonnyilatkozatok megtételét az Pénzügyi Bizottság végzi.  

4. A képviselő a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatát külön – külön borítékban adja 

át.  

5. A vagyonnyilatkozatok minden oldalát aláírással és dátummal kell ellátni. 

6. A képviselői vagyonnyilatkozat átvétele lezárt, az átvételkor a Hivatal körbélyegzőjével 

lepecsételt borítékban történik. 

 

 

II. 

 

                                A vagyonnyilatkozat kezelésének szabályai 

 



 

1. A vagyonnyilatkozatokat az egyéb iratoktól elkülönítetten kell kezelni, azokat az erre 

kijelölt lemezszekrényben kell tárolni. 

2. A vagyonnyilatkozatokról és az ellenőrzési eljárásról nyilvántartást kell vezetni. 

3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos technikai tevékenységet a jegyző végzi. Az iktatást 

külön főszámra és a szükséges számú alszámra kell végezni. 

4. A vagyonnyilatkozatok nyilvánossága: 

a. a képviselői vagyonnyilatkozat nyilvános – kivéve az ellenőrzéshez szolgáltatott 

azonosító adatokat, 

b. a hozzátartozói vagyonnyilatkozat nem nyilvános, abba csak a bizottság tagjai 

tekinthetnek be ellenőrzés céljából.  

7. A képviselői vagyonnyilatkozatokat a Hivatal őrzésre kijelölt helyiségében a hivatali 

munkaidő alatt bárki megtekintheti. 

8. A bizottság felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően őrizzék, kezeljék és hogy az azokban foglaltakat – a nyilvános 

vagyonnyilatkozatok kivételével – más ne ismerhesse meg. 

9. A képviselő megbízatásának megszűnésekor a bizottság a vagyonnyilatkozat tételre 

kötelezett képviselő részére a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat visszaadja, 

melyről igazolást kell kiállítani. 

10. Ha a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett képviselő a bizottságnak írásban bejelenti, hogy 

a közös háztartásban élő házas – vagy élettársa és gyermeke esetén a közös háztartásban 

élés megszűnt, a Bizottság az általa kezelt hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat 

haladéktalanul visszaadja a képviselőnek, melyről igazolást kell kiállítani. 

 

             III. 

A vagyonnyilatkozat ellenőrzésével és az eljárással kapcsolatos szabályok 

 

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja: a vagyonnyilatkozatban foglaltak 

valóságtartalmának ellenőrzése. 

2. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottságnál bárki kezdeményezheti. 

3. A bizottság eljárására a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályait kell 

alkalmazni. 

4. Az eljárás kezdeményezéséről a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőt, aki 

haladéktalanul bejelenti az azonosító adatokat. 

5. Az ellenőrzési eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó 

tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg 



konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja 

a kezdeményezőt a hiány pótlására.   

6. Ha a kezdeményező 8 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a 

kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság az eljárás lefolytatása nélkül 

elutasítja a kezdeményezést. Új tényállítást (adatot) tartalmazó kezdeményezés esetén 

van helye az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetén. 

Ismételt kezdeményezést - új tényállítás nélkül – a bizottság annak érdemi vizsgálata 

nélkül elutasít. 

 

7. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során a képviselői és 

hozzátartozói vagyonnyilatkozatba történő betekintést a „Betekintési nyilvántartás”-ban 

dokumentálni kell. 

 

8. A bizottság ellenőrzési eljárásának eredményéről a képviselőtestületet a soron következő 

ülésen tájékoztatja. 

                                                                              V. 

 

                                                               Egyéb szabályok 

 

 

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a 

bizottság felelős. 

 

2. A képviselő felelős azért, hogy az általa bejelentett adatok hitelesek, pontosak, 

teljeskörűek és aktuálisak legyenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


