1. számú melléklet

ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK LISTÁJA

1. Kövirózsa Kulturális Egyesület
2. Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület
3. Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület
4. Vöröskereszt Sopronkövesdi Szervezete
5. Sopronkövesdi Horgász Egyesület
6. Sopronkövesdi Labdarúgó Club
7. Sopronkövesdi Modellező Sportegyesület
8. Sopronkövsdi Off Road Sportegyesület
9. Sopronkövesdi Tenisz Egyesület
10. Határőr Hagyományőrző Baráti Társaság Egyesület Sopronkövesd
11. Sopronkövesdi Tehetségfejlesztő Központ

2. számú melléklet
Ügyrendi Bizottság által ellátandó feladatok
A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatok
1. Az ügyrendi bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és
polgármester vagyonnyilatkozatait, valamint lefolytatja a vagyonnyilatkozat
ellenőrzésével kapcsolatos eljárást a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek jogállásáról szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. §. (1)-(5)
bekezdéseiben meghatározottak szerint.
2. A vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személy nyilatkozatát az ügyrendi bizottság
elnökének adja át, átvételi elismervény ellenében. Az ügyrendi bizottság elnöke az
átvett nyilatkozatokról, azok benyújtási időpontjáról folyamatos sorszámozással
ellátott nyilvántartást vezet. A vagyonnyilatkozatokat – az egyéb hivatali iratoktól
elkülönítetten – a Polgármesteri Hivatal páncélszekrényében kell őrizni, az ügyrendi
bizottság ülésén lehet felbontani; az irat páncélszekrényből való kivételének tényét és
okát a nyilvántartásban rögzíteni kell.
3. Az ellenőrzésre irányuló eljárás megindítására vonatkozó kezdeményezést az ügyrendi
bizottság elnökénél írásban kell megtenni. Az ellenőrzésre irányuló eljárás
kezdeményezése esetén a bizottság elnöke 8 napon belüli időpontra írásbeli
meghívóval hívja össze a bizottság tagjait.
4. Az ügyrendi bizottság, amennyiben a helyi önkormányzati képviselő nyilatkozattételi
kötelezettségét elmulasztja, erről a tényről értesíti a képviselő-testületet és a mulasztó
képviselőt azzal, hogy a vagyonnyilatkozat benyújtásáig képviselői jogait nem
gyakorolhatja.
5. Ha a polgármester szándékosan nem tesz eleget kötelezettségének vagy a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat az ügyrendi bizottság határozat meghozatalát
kezdeményezi a képviselő-testületnél a polgármester elleni kereset benyújtása
tárgyában.
A polgármester és a képviselők összeférhetetlenségével kapcsolatos feladatok
6. A polgármester, ha a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a törvényes
határidőn belül nem szünteti meg, úgy bármely képviselő indítványára az ügyrendi
bizottság határozat meghozatalát kezdeményezi a képviselő-testületnél.
7. Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezést az
ügyrendi bizottság a képviselő-testület elé terjeszti döntés meghozatala céljából.
A bizottság által ellátandó egyéb feladatok
8. Az ügyrendi bizottság a titkos szavazásnál ellátja a szavazólapok elkészítésével,
kiosztásával, összeszámlálásával, a szavazás eredményének megállapításával
kapcsolatos feladatokat.

3. számú melléklet
A Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei

1. Sopronkövesd Község Önkormányzata Képviselő testületének a települési
támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzatai
rendelete
A Polgármesterre átruházott hatásköröket a rendelet 3. §. 5. pontja határozza meg.
2. Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI.30.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításának
szabályairól.
Polgármesterre átruházott hatásköröket a rendelet 6. § (2) bekezdés a)-p) pontjai
tartalmazzák.
3. Sopronkövesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VIII.09.)
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási
célú használatáról
E rendeletben foglaltak vonatkozásában, a 7.§-ban foglaltak szerint, hatáskör
gyakorlásának jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

4. melléklet
Sopronkövesd Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok
011130
013320
013350
032020
041231
041232
041233
045120
045160
047410
051040
052020
052080
063020
063080
064010
066010
066020
072111
072112
072312
074031
074032
081030
081045
082042
082044
082091
086030
086090
091140
091220
092120
096015
096025
104030
104042
107051
107052
107053

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Köztemető – fenntartás és – működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület - kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek napközbeni ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1.számú függelék

Képviselők névsora

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fülöp Zoltán
Kecskeméti Szilveszter
Csigó Géza
Deák Máté
Reisz Lajos
Szalainé Rózsa Katalin
Zselenkó Gábor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

