A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat

ALAPSZABÁLYA

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Alapszabályának teljes szövege,
kiegészítve az 1. számú Függelékkel, jóváhagyva a Nagyszombati Kerületi
Önkormányzat képviselő-testülete 2008. 4. 2-án kelt 2008/18/348. számú
határozatával és megjelentetve szintén a 2008/18/348. számú határozat
alapján

Nagyszombat, 2008 áprilisa
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Alapszabálya

1. CIKKELY
Alapvető rendelkezések
1. A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Alapszabálya (a továbbiakban

2.
3.
4.

5.
6.

csak Alapszabály) a törvények és a többi általánosan kötelező érvényű
jogszabály értelmében meghatározza a Nagyszombati Kerületi
Önkormányzat (a továbbiakban csak NKÖ) hatáskörét és feladatait,
szabályozza helyzetét, hatáskörét, más szervekhez és szervezetekhez való
viszonyát, tevékenységének alapelveit és belső szervezeti felépítésének
alapelveit.
Az NKÖ a Szlovák Köztársaság önálló területi önkormányzati és
közigazgatási egysége.
Az NKÖ a magasabb szintű területi egységek önkormányzatiságára
vonatkozó 2001/ 302. Tt. számú törvény értelmében létesült.
Az NKÖ olyan jogi személy, amely a 2001/ 302. Tt. számú törvény
értelmében saját vagyonával és saját bevételeivel önállóan gazdálkodik,
biztosítja és védi a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat lakosainak jogait
és érdekeit.
Az NKÖ saját jelképekkel rendelkezik, amelyeket az önkormányzati munka
végzése során használhat. A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat jelképei
a címer, a zászló és a pecsét.
Az NKÖ székhelye Nagyszombat.

2. CIKKELY

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat hatásköre
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat
a/ biztosítja az NKÖ területén a szociális, a gazdasági és a kulturális fejlődés
programjának a kidolgozását és teljesítését,
b/ végzi az NKÖ területére vonatkozó tervezési tevékenységeket,
c/ beszerzi, megtárgyalja és jóváhagyja az NKÖ területfejlesztéséhez
szükséges alapanyagokat és a régiók területfejlesztési terveit,
d/ célszerűen kihasználja a helyi emberi, természeti és más forrásokat,
e/ az NKÖ lakosainak szükségletei biztosítása és az NKÖ fejlődése érdekében
saját beruházási és vállalkozói tevékenységet folytat,
f/ saját költségvetési és járulékos szervezeteket és más jogi személyeket alapít,
létesít, szüntet meg és ellenőrzi ezeket külön előírások alapján,

g/ részt vesz a környezet alakításában és védelmében,
h/ megteremti a feltételeket a az egyes székhelyeken működő részlegek és a
területén lévő többi láncszem közötti kapcsolatok optimális elrendezéséhez,
i/ a szociális szolgáltatások biztosítása területén beszerzi és jóváhagyja a
programokat, valamint a szociális szolgáltatásokat nyújtó létesítmények és
lakások építésének területén együttműködik a községekkel, továbbá más jogi és
természetes személyekkel,
j/ megteremti a feltételeket az egészségügy fejlesztéséhez,
k/ megteremti a nevelés és a művelődés fejlesztésének feltételeit, elsősorban a
középiskolákon, valamint továbbképzéshez szükséges körülményeket,
l/ kialakítja a kulturális értékek és tevékenységek létrehozásához,
bemutatásához és fejlesztéséhez szükséges feltételeket, valamint gondoskodik a
műemlékalap védelméről,
m/ megteremti az idegenforgalom fejlődésének feltételeit és koordinálja ezt a
fejlesztést,
n/ koordinálja a testnevelés és a sport fejlődését, valamint a gyerekek és az
ifjúságról való gondoskodást,
o/ együttműködik a községekkel azok szociális és gazdasági fejlesztési
programjainak kialakítása során,
p/ részt vesz olyan problémák megoldásában, amelyek az NKÖ területén
található több községet érintenek,
q/ fejleszti az együttműködést más országok területi egységeivel és szerveivel,
r/ más hatásköröket is gyakorol külön törvények értelmében.
3. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat fő tevékenységei
a/ a hivatal saját tevékenysége az eredeti hatáskörök és az államigazgatás
átruházott végzése területén,
b/ az NKÖ alapítói hatáskörben létrehozott szervezeteinek módszertani és
pénzügyi irányítása,

c/ az NKÖ által alapított kihelyezett részlegek, az NKÖ Regionális Fejlesztési
Ügynökségének, valamint az NKÖ Közművelődési Intézetének a szakmai és
pénzügyi irányítása,
d/ részvétel az NKÖ vagyonrészesedésével létrehozott szervezetek szakmai és
pénzügyi irányításában.

4. CIKKELY
Nemzetközi együttműködés
1. Az NKÖ saját hatáskörében együttműködhet más országok területi és
közigazgatási egységeivel vagy hatóságaival, továbbá regionális szerepet is
betöltő más régiók és területei egységek csoportosulásaival. Jogosult arra,
hogy nemzetközi területi egységek vagy területi szervek csoportosulásának
a tagja legyen.
2. Az együttműködés kizárólag együttműködési megállapodás alapján
valósulhat meg, amelynek tartalmaznia kell:
a/ a megállapodásban résztvevők megnevezését és székhelyét,
b/ a megállapodás tárgyát (együttműködés),
c/ az időtartamot, amelyre a megállapodást megkötik.
3. Ha az együttműködési megállapodás keretében szükséges külön szerv
létrehozása is, azt meg kell nevezni a megállapodásban, ugyanígy a
létrehozásának a módját is. Ez a szerv csak magánjogi jellegű lehet.
4. Az együttműködési megállapodást írásos alakban kell megkötni és azt
előzetesen jóvá kell hagynia az NKÖ képviselő-testülete valamennyi
képviselőjének abszolút többségével (a továbbiakban csak képviselőtestület).
5. Az együttműködési megállapodás, a nemzetközi területi egységekben vagy
területi szervekben való tagság nem lehet ellentétes a Szlovák Köztársaság
Alkotmányával, az alkotmánytörvényekkel, a törvényekkel, a Szlovák
Köztársaságnak a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeivel,
valamint nem lehet ellentétes a közérdekkel sem.

6. Az NKÖ az együttműködési megállapodás hiteles szövegét, valamint a
területi egységek vagy területi szervek nemzetközi csoportosulásában való
tagságot igazoló okiratot megküldi a Nagyszombati Körzeti Hivatalnak. A
Nagyszombati Körzeti Hivatal nyilvántartást vezet a megkötött
együttműködési megállapodásokról, ugyanígy az önkormányzati
kerületeknek, vagy területi szerveknek a területi egységek nemzetközi
csoportosulásaiban való tagságáról.
7.

A Nagyszombati Körzeti Hivatal javaslatot nyújthat be a bíróságra az
együttműködési megállapodás felmondására, vagy az önkormányzati
kerületeknek, vagy területi szerveknek a területi egységek nemzetközi
csoportosulásaiban
való tagságának megszüntetésére vonatkozó
kötelezettség megállapítására, ha nem teljesülnek a 2., 3., 4., és az 5.,
bekezdésben felsorolt feltételek, azonban mielőtt megtörténik a javaslat
benyújtása a bírósághoz, a hivatalnak ki kell kérnie a helyileg illetékes
államigazgatási szerv állásfoglalását is.
5. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat más szervekhez és
intézményekhez való viszonya

1. Az NKÖ hatáskörének végzése közben együttműködik az állami szervekkel, más
önkormányzati kerületekkel, községekkel és más jogi személyekkel.
2. Az NKÖ benyújtja a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumába a jelképek
tervezetét, hogy azokat bejegyezzék az SZK Heraldikai Regiszterébe.

3. Az állami szervek az NKÖ rendelkezésére bocsátják a különböző
nyilvántartásokból a szükséges adatokat a külön törvények által meghatározott
terjedelemben.1 Az NKÖ az állami szervek, települések és egyéb jogi személyek

1

Például az állami statisztikára vonatkozó 2001/540. Tt. számú törvény és későbbi módosításai.

rendelkezésére bocsátja a működésükhöz szükséges adatokat a külön törvények
által meghatározott terjedelemben

4. Az állami szervek támogatják az NKÖ együttműködését területi és közigazgatási
egységekkel vagy szervekkel, vagy más államok regionális szerepet betöltő
hatóságaival, továbbá ügyelnek arra, hogy az NKÖ megfelelően tájékozott legyen
az ilyen típusú együttműködés lehetőségeit illetően.

5. Az állami szervek és az NKÖ megteremtik a feltételeket az elnökök, a
képviselők és az NKÖ alkalmazottjainak továbbképzéséhez.

6. A Nagyszombati Körzeti Hivatal elöljárója részt vesz a képviselő-testület
ülésein, ha az ülés programján a helyi államigazgatás feladataival kapcsolatos
napirendi pont szerepel.

7. Az NKÖ figyelmezteti a helyi államigazgatás és a község szerveit azokra a
hiányosságokra, amelyeket feladatai teljesítése során fedezett fel.

8. A község az általa vezetett nyilvántartásból az NKÖ rendelkezésére bocsátja
azokat az adatokat, amelyekre feladatai teljesítéséhez szüksége van.

9. Nagyszombat városa, amely az NKÖ székhelye, együttműködik az NKÖ-kel
szervei elhelyezésének biztosításában.

10. Az állami szervek a törvényben2 megszabott mértékben felügyelik és ellenőrzik
az NKÖ tevékenységét.

6. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat költségvetése és finanszírozása

1. A költségvetés az NKÖ pénzügyi gazdálkodásának fő eszköze, amely alapján
megvalósul az illető pénzügyi évben a feladatok és feladatkörök finanszírozása.
2. Az NKÖ költségvetése tükrözi az NKÖ gazdálkodásának önállóságát.
3. Az NKÖ költségvetésének alapját a bevételek és a kiadások alkotják,
amelyekben kifejeződnek az NKÖ területén működő jogi személyekhez és
természetes személyekhez – vállalkozókhoz, valamint az ezen a területen élő
lakosokhoz fűződő pénzügyi kapcsolatok is.
4. Az NKÖ költségvetése magában foglalja az NKÖ által alapítóként létrehozott
költségvetési szervezetek költségvetésének bevételeit és kiadásait, továbbá az NKÖ
által külön előírás alapján3 létesített járulékos szervezetek járulékait is. Valamint a
pénzügyi kapcsolatokat azon jogi személyeket illetően, amelyeknek az NKÖ az
alapítója.
5. Az NKÖ költségvetése magában foglalja a az állami költségvetéshez kötődő
pénzügyi kapcsolatokat is.

2

Például az SZK Nemzeti Tanácsának az SZK Állami Számvevőszékére vonatkozó 1993/39. Tt. sz. törvénye, a
pénzügyi ellenőrzésre, a belső auditra, és egyes törvények módosításaira vonatkozó 2001/502. Tt. sz. törvény, az
ügyészségre vonatkozó 2001/153. Tt. sz. törvény.

3

A közigazgatás költségvetési szabályait és egyes más törvények módosítását és kiegészítését meghatározó
2004/523. Tt. számú törvény.

6. Az NKÖ költségvetése magában foglalhatja a más önkormányzati kerületekhez
kötődő pénzügyi kapcsolatokat, továbbá a területén fekvő községek
költségvetéséhez kötődő pénzügyi kapcsolatokat is.
7. Az NKÖ szükségleteit főleg saját költségvetési forrásaiból fedezi, valamint
állami dotációkból is. Az NKÖ költségvetésének saját forrásai a következők:
a/ a külön előírás alapján a helyi adókból származó bevételek4,
b/ nem adójellegű bevételek, amelyek az NKÖ tulajdonából és vagyona
tulajdonának átruházásából, valamint az NKÖ és költségvetési szervezeteinek
tevékenységéből származnak e jogszabály vagy külön törvény értelmében,
c/ az NKÖ pénzforrásaiból származó bevételek,
d/ az NKÖ által a pénzügyi fegyelem megszegése miatt kirótt bírságok,
e/ ajándékok és az NKÖ javára végrehajtott jótékonysági gyűjtések bevételei,
f/ az államhoz befolyt más adókból származó részadók külön előírás alapján5,
g/ az állami költségvetésből származó dotációk az átruházott államigazgatási
hatáskörök végzésére, az illető pénzügyi évre vonatkozó állami költségvetési
törvénnyel összhangban, továbbá az állami alapokból befolyt dotációk,
h/ az állami költségvetésből származó egyéb dotációk az illető pénzügyi évre
vonatkozó állami költségvetési törvénnyel összhangban,
i/ célirányos dotációk a település költségvetéséből, vagy más önkormányzati
kerület költségvetéséből szerződések megvalósítására külön törvények alapján6,
j/ az Európai Uniótól származó eszközök és más külföldről származó eszközök,
amelyeket konkrét célra folyósítottak,
k/ egyéb bevételek, amelyekről külön előírások rendelkeznek.
8. Az NKÖ feladatai teljesítéséhez felhasználhat továbbá:
a/ eszközöket a pénzalapokból,
b/ vállalkozói tevékenységből származó nyereséget,
4

A közületi hulladékok és kisméretű építkezési törmelékek után fizetendő helyi adókat és illetékeket szabályozó
2004/582. Tt. számú törvény.
5

A területi önkormányzatok jövedelemadó-bevételekből származó hozamainak költségvetési meghatározását és
egyes más törvények módosítását és kiegészítését szabályozó 2004/564. Tt. számú törvény.
6

A magasabb szintű területi egységek önigazgatására vonatkozó 2001/302. Tt. számú törvény és későbbi
módosításai.

c/ visszatérítendő finanszírozási forrásokat,
d/ társított eszközöket.
9. Az NKÖ költségvetéséből térítik meg:
a/ az NKÖ kötelezettségeit, amelyek a külön előírásokban rögzített kötelezettségek
teljesítéséből fakadnak,
b/ az NKÖ önigazgatási hatáskörének végzéséhez szükséges kiadásokat külön
törvény alapján, továbbá az NKÖ által alapított költségvetési és járulékos
szervezetek tevékenységével összefüggő kiadásokat,
c/ az átruházott államigazgatási feladatokkal kapcsolatos költségek megtérítésének
kiadásait külön előírások alapján,
d/ az NKÖ vagyonának igazgatásával, karbantartásával és gyarapításával
összefüggő kiadásokat, továbbá az NKÖ által a feladatai teljesítésére használt, de
más személyek tulajdonában lévő vagyon igazgatásával, karbantartásával és
gyarapításával összefüggő kiadásokat külön előírások alapján,
e/ más önkormányzati kerületekkel vagy településekkel fenntartott
együttműködésből eredő kötelezettségeket, esetleg más személyekkel az NKÖ
feladatköréből eredő feladatok teljesítése céljából fenntartott együttműködésből
eredő kötelezettségeket külön előírások szerint, beleértve a közös tevékenységből
eredő kötelezettségeket is.
f/ a nemzetközi együttműködéssel vagy nemzetközi tömörülésben való tagsággal
kapcsolatos kiadások7,
g/ a felvett hitelek, kölcsönök és visszatérítendő pénzügyi támogatások után
fizetendő kamatok,
h/ az NKÖ által kiadott értékpapírok kibocsátásával összefüggő kiadások és a
belőlük származó hozamok megtérítésére fordított kiadások,
i/ külön előírásokban meghatározott egyéb kiadások.
10. Az NKÖ költségvetését a jóváhagyása előtt legkésőbb 15 nappal
nyilvánosságra kell hozni, hogy az NKÖ polgárai hozzászólhassanak, ugyanígy a
2001/ 302. Tt. számú törvény 3. bekezdés 3. paragrafusában megjelölt személyek
is, ugyanez érvényes az NKÖ zárszámadására.
7

A magasabb szintű területi egységek önigazgatására vonatkozó 2001/302. Tt. számú törvény és későbbi
módosításai.

11. Az NKÖ a könyvvitelét külön törvény alapján vezeti.8 Az NKÖ éves
zárszámadását könyvvizsgáló ellenőrzi. A könyvvizsgáló9 ellenőrzi a külön
törvényben meghatározott egyéb tényeket is.10
12. Az NKÖ költségvetésének helyzetét, képzését és tartalmát, a költségvetési
gazdálkodás szabályait, a költségvetésen kívüli források képzését és felhasználását,
az önigazgatású kerületek pénzügyi kiegyenlítésének módjait, az állami
költségvetéshez és a községek költségvetéséhez fűződő kapcsolatokat külön
törvény szabályozza.11
7. CIKKELY
Zárszámadás
Az NKÖ zárszámadása tartalmazza a költségvetés bevételi és kiadási
oldalának teljesítésére vonatkozó adatokat a költségvetési szerkezetnek megfelelő
tagozódásban. A zárszámadás része az aktívák és a passzívák egyenlege, az
adósságszolgálat helyzetét és alakulását szemléltető áttekintés, az NKÖ
hatáskörébe tartozó járulékos szervezetek gazdálkodására vonatkozó adatok, az
egyes befogadók szerint feltüntetve áttekintés a nyújtott garanciákról, az NKÖ
vállalkozói tevékenységével összefüggő költségekre és hozamokra vonatkozó
adatok és az NKÖ - programok teljesítésének értékelése. Az NKÖ zárszámadását a
képviselő-testület hagyja jóvá.
8. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat vagyona
1. Az NKÖ olyan jogi személy, amely vagyonnal rendelkezik és ezzel önállóan
gazdálkodik, összhangban a külön előírásokkal és az NKÖ vagyonával való
gazdálkodást és bánásmódot meghatározó alapelvekkel.

8

A könyvvitelre vonatkozó 2002/431. Tt. számú törvény és későbbi módosításai.

9

A könyvvizsgálókra, az auditra, és az audit végzésének felügyeletére vonatkozó 2007/540. Tt. számú törvény,
valamint a könyvvitelre vonatkozó 2002/431. Tt. számú törvény és későbbi módosításai.
10

Az önigazgatású területi egységek költségvetési szabályait és egyes más törvények módosítását és kiegészítését
meghatározó 2004/583. Tt. számú törvény.
11

Az önigazgatású területi egységek költségvetési szabályait és egyes más törvények módosítását és kiegészítését
meghatározó 2004/583. Tt. számú törvény.

2. Az NKÖ vagyona az NKÖ feladatainak teljesítését szolgálja.
3. Az NKÖ vagyonát ingatlanok és ingóságok alkotják, beleértve a pénzügyi
eszközöket is, valamint olyan kötelezettségek és egyéb vagyoni jogok és
kötelezettségek, amelyek a törvény értelmében az NKÖ tulajdonában vannak, vagy
amelyek a költségvetési szabályokról rendelkező törvény alapján
az állami
vagyon átvezetésével, vagy külön törvény alapján, vagy pedig saját tevékenységből
fakadóan kerültek a Nagyszombati Önkormányzati Kerület tulajdonába.
4. Vagyonjogi ügyekben a hivatalos képviselő a magasabb szintű területi egységek
önigazgatására vonatkozó 2001/ 302. Tt. számú törvény 3. bekezdésének 16.
paragrafusa és későbbi módosításai értelmében a Nagyszombati Kerületi
Önkormányzat elnöke (a továbbiakban csak elnök).
5. Az NKÖ vagyonának kezelésével összefüggő minden jogi műveletet írásban kell
rögzíteni, mert egyébként ezek érvénytelenek.
9. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás
alapelvei
1. A képviselő-testület által az NKÖ vagyonával való gazdálkodásra vonatkozóan
jóváhagyott alapelvek szabályozzák az NKÖ vagyonával történő gazdálkodás
módját és a bánásmódot, összhangban a magasabb szintű területi egységek
vagyonáról rendelkező 2001/446 Tt. számú törvénnyel és későbbi módosításaival,
továbbá azon személyek jogait és kötelességeit is, akiknek az NKÖ kezelésbe vagy
bérbe adta, illetve kölcsönözte a vagyont.
2. A külön előírásokkal és az NKÖ vagyonával való gazdálkodási elvekkel
összhangban az NKÖ a vagyonra főleg az alábbi módokon tehet szert:
a/ az állam vagyonának törvény alapján történő átruházásával,
b/ megállapodással,
c/ a vagyon megvásárlásával,

d/ cserével,
e/ ajándékozással,
f/ örökléssel,
g/ nyereségrészesedéssel azokban a kereskedelmi társaságokban, amelyekben az
NKÖ-nek vagyonrésze van,
h/ nem nyereségorientált szervezetekben a felszámolási maradványérték
megszerzésével, vagy a kiegyenlítési részarány megszerzésével azokban a
kereskedelmi társaságokban, amelyekben az NKÖ-nek tulajdonrésze van,
i/ az államigazgatási szerv döntésével,
j/ saját tevékenységgel.
3. A vagyonnal való gazdálkodás alapelvei meghatározzák:
a/ az állam vagyonának átkerülését az NKÖ tulajdonába,
b/ az NKÖ vagyonjogi helyzetét,
c/ az NKÖ vagyonával való gazdálkodást,
d/ a kezelők jogait és kötelességeit,
e/ az NKÖ - vagyon kezelése megvonásának feltételeit a kezelőktől,
f/ az NKÖ -vagyon más személyeknek használatba történő átengedése feltételeit és
az ezzel összefüggő eljárást,
g/ a felesleges és nem használt vagyonnal való bánásmódot,
h/ a kinnlevőségekkel kapcsolatos eljárást,
i/ az NKÖ vagyonával való bánásmóddal kapcsolatos döntési hatáskört.
10. CIKKELY
Az önigazgatású kerület szervei
1. Az NKÖ szervei a képviselő-testület és az elnök. Létrehozásukat és
hatásköreiket az önigazgatású kerületekre vonatkozó törvény és ez az
alapszabályzat szabályozza.
2. A képviselő-testület tanácsadó szervei a következők:

- az NKÖ Tanácsa
- bizottságok.
A tanácsadó szerveket a képviselő-testület hozza létre. Az elnök saját tanácsadó
szerveket alakíthat, ha a feladatok teljesítéséhez ez szükséges.

11. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete
1. Az NKÖ képviselő-testülete közvetlen választásokon megválasztott 40
képviselőből álló testület. A képviselők megválasztását külön törvény
szabályozza.12 A képviselő-testület megbízatása az új testület képviselőinek
eskütételével ér véget.
2. A képviselő-testület kizárólagosan jogosult dönteni az NKÖ-vel kapcsolatos
alábbi alapvető kérdésekben:
a/ rendeletek elfogadásáról,
b/ az NKÖ gazdálkodásának és a vagyonával való bánásmódnak az alapelveiről,
továbbá az NKÖ-re átruházott vagyon kezeléséről,
c/ az NKÖ szociális, gazdasági és kulturális fejlesztési programjának a
jóváhagyásáról, a regionális fejlesztési tervekről és programokról, valamint az
NKÖ területfejlesztési alapanyagairól és a régiók területfejlesztési terveiről,
d/ az NKÖ költségvetésének jóváhagyásáról és módosításáról, a költségvetés
merítésének ellenőrzéséről és az NKÖ zárszámadásának jóváhagyásáról, a
képviselő-testület által megállapított mértékben az elnök is módosíthatja a
költségvetést,
e/ az NKÖ hitel- vagy kölcsönfelvételéről,
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Az SZK Nemzeti Tanácsának az önigazgatású kerületek szerveibe történő választásokról szóló 2001/303. Tt.
számú törvénye és későbbi módosításai.

f/ az NKÖ-alkalmazottak jutalmazási rendjének jóváhagyásáról, amelyet külön
előírás13 alapján dolgoztak ki,
g/ népszavazás kiírásáról,
h/ az NKÖ jogi személyeinek megalapításáról, létrehozásáról, megszüntetéséről és
ellenőrzéséről, az elnök javaslatára vezetőiknek (igazgatóiknak) a kinevezéséről és
visszahívásáról, ha külön törvény erről másként nem rendelkezik, továbbá a megye
jogi személyekben való vagyoni részvételének jóváhagyásáról,
i/ megállapodások jóváhagyásáról az 5. paragrafus értelmében14, az NKÖ eszközei
és tevékenységei összevonásának, valamint az NKÖ különböző társulásokban való
tagságának jóváhagyásáról,
j/ dönteni az elnök arra vonatkozó javaslatairól, hogy a képviselők közül kik
legyenek az önigazgatású kerület alelnökei (a továbbiakban csak alelnök), dönteni
az elnök javaslata alapján megválasztásukról és kinevezésükről, valamint a tisztség
betöltése céljából a képviselői teendők alól hosszabb időszakra felmentett alelnök
megfelelő jutalmazásáról,
k/ a képviselő-testület bizottságainak és más szerveinek a jóváhagyásáról, az
elnökök és tagok megválasztásáról és visszahívásáról,
l/ az NKÖ főellenőrének hat évre történő megválasztásáról és visszahívásáról,
jutalmának megállapításáról,
m/ a képviselők jutalmának megállapításáról,
n/ azon bizottsági tagok jutalmának a megállapításáról, akik nem képviselők,
o/ az NKÖ Hivatalának létrehozásáról,
p/ a képviselő-testület tárgyalási rendjének jóváhagyásáról,
q/ más ügyekről, ha a jelen statútum így rendelkezik és a törvények ezeket nem az
elnök hatáskörébe utalják,
r/ dönteni a hosszú távú tisztségbetöltés kapcsán a képviselő szabaddá tételéről (a
továbbiakban második alelnök és harmadik alelnök).
3. A képviselő-testület igény szerint ülésezik, azonban legalább kéthavonta
13

A közérdekben végzett munka jutalmazásának elveit bizonyos alkalmazottak esetében szabályozó 2003/553. Tt.
számú törvény 4. bekezdésének 1. paragrafusa.
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egyszer; az üléseket a megye elnöke hívja össze és vezeti. Ha a képviselő-testületi
ülés összehívását a képviselők legalább egyharmada kérvényezi, az elnök az ülést a
kérvény kézbesítésétől számított 30 napon belül összehívja. Az ülés napirendi
pontjairól írásban értesíti a képviselőket, legkésőbb 10 nappal a képviselő-testületi
ülés előtt. Ha a képviselők egyharmadának kérvénye alapján összehívott ülésről
van szó, az elnök a napirendi pontokról legkésőbb három nappal az ülés előtt
értesíti a képviselőket; egyúttal olyan módon hozza nyilvánosságra a napirendi
pontokat, hogy a nyilvánosság is megismerhesse azokat.
4. A megyei képviselő-testület mindig testületileg ülésezik. Akkor ülésezhet és
hozhat határozatokat, ha a képviselőknek több mint a fele jelen van. A képviselőtestület határozatainak elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének
hozzájárulása szükséges. A képviselő-testület rendeleteinek elfogadásához a
jelenlévő képviselők 3/5-ös többségére van szükség. Ha a képviselő-testület
határozatképtelen, a megyeelnök 14 napon belül új ülést hív össze.
5. A képviselő-testület ülésére akkor is sor kerülhet, ha a megyeelnök a harmadik
vagy a negyedik bekezdés alapján nem hívja össze; ebben az esetben a képviselőtestület ülését az alelnök vagy más képviselő hívja össze, aki az ülést vezeti is, ha
az ülés vezetését a megyeelnök elutasítja.
6. Ha a képviselő-testület tanácsadói testületet állított fel, kikéri az álláspontját
annak a döntésnek a meghozatala előtt, amely miatt a tanácsadói testületet
létrehozták.
7. A képviselő-testület ülése nyilvános, ha a testület nem nyilvánítja zártnak. A
képviselő-testület mindig zárttá nyilvánítja az ülést, ha a tanácskozás tárgyát olyan
témák vagy információk képezik, amelyeket külön törvény15 véd, ez nem érvényes,
ha a képviselő-testület ülésének tárgyát képezi
a/ a közpénzek felhasználása fizetésekre, jutalmakra és egyéb bérezésekre az
NKÖ szerveinek működésével kapcsolatban, az NKÖ szervei tagjainak
részére,
az NKÖ alkalmazottainak, vagy azoknak a személyeknek, akik fizetésért
dolgoznak az NKÖ-nél,
b/ az NKÖ vagyonának felhasználása, elsősorban a tulajdonjog átruházása az
NKÖ javára, a vagyon átruházása a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat
15
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javára, vagy az NKÖ vagyonának átruházása más személyek részére.
8. Ha a képviselő-testület ülésén szót kér a Szlovák Köztársaság elnöke, a Szlovák
Nemzeti Tanács képviselője, a szlovák kormány tagja, vagy a kormány
megbízottja, más állami szerv képviselője, azon községek vagy városok
polgármesterei, amelyek az NKÖ területén találhatók, az illető szót kap; a
hozzászólás lehetőségét más személyek is megkaphatják.
9. A képviselő-testület rendeleteit és határozatait a megyeelnök azok elfogadásától
számított 10 napon belül aláírja.
10. A képviselő-testület tanácskozásait részletesen a képviselő-testület tanácskozási
rendje szabályozza.
12. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat elnöke
1. Az NKÖ elnökét közvetlenül a nagyszombati kerület lakosai választják 16. Az
elnök megválasztásának módját külön törvény szabályozza17.
2. Az elnök esküt tesz, amely a következőképpen hangzik: "Hűséggel és becsülettel
fogadom, hogy feladataimat szabályszerűen teljesítem, védem a Nagyszombati
Kerületi Önkormányzat érdekeit, betartom a Szlovák Köztársaság alkotmányát,
alkotmánytörvényeit, törvényeit és az egyéb kötelező érvényű jogi előírásokat, és
azokat az elnöki funkció betöltésénél legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint
fogom alkalmazni."
3. Az NKÖ-t az elnök képviseli. Vagyonjogi és munkajogi ügyekben, valamint
egyéb ügyekben ő a végrehajtó szerv. Azokban az ügyekben is döntési jogkörrel
rendelkezik, amelyekben a törvényi előírások alapján az NKÖ dönthet a jogi és a
természetes személyek jogairól és kötelességeiről a közigazgatás területén, kivéve
azokat az ügyeket, amelyekről az ő javaslatára a Nagyszombati Kerületi
Önkormányzat Hivatalának szervezési osztálya dönt a működési és szervezési
szabályzatban előírtaknak megfelelően.

16
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4. Az elnök dönt azon szervezési és adminisztratív irányítási dokumentumok
kibocsátásáról, amelyek kiadását utasítások, szabályok és előírások formájában a
törvény nem a képviselő-testületre ruházta. Az elnök jogosult ezzel a
tevékenységgel a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatalának igazgatóját
megbízni.
5. Ha az elnök úgy véli, hogy a képviselő-testület határozata ellentétes a
törvénnyel, vagy az NKÖ számára előnytelen, úgy akadályozhatja meg a határozat
teljesítését, hogy nem írja alá azt a megadott határidőig18.
6. Az ötödik bekezdés rendelkezése nem vonatkozik a főellenőr megválasztására és
leváltásával kapcsolatos határozatra.
7. Ha a képviselő-testület határozatának végrehajtása az ötödik bekezdés alapján le
lett állítva, a képviselő-testület valamennyi képviselője szavazatának 3/5-ös
többségével megerősítheti a határozatot.
8. Az elnök a költségvetést a képviselő-testület által megszabott mértékben
módosíthatja.
9. Az elnök a bizottságok elnökeit rendszerint havonta egyszer hívja össze, hogy
megtárgyalják az NKÖ-t érintő kérdéseket.
10. Az elnököt az alelnökök az elnök által meghatározott módon helyettesíthetik.
11. Az elnöki funkció összeegyeztethetetlen a következő funkciókkal
a/ megyei képviselő,
b/ az NKÖ által létrehozott költségvetési szervezet vagy dotációs szervezet
végrehajtó szerve, abban a megyében, ahol megválasztották,
c/ az NKÖ alkalmazottja,
d/ község vagy város polgármestere, vagy
e/ külön törvény alapján19.
12. Az elnöki funkció köztisztviselői funkció, és nem minősül munkaviszonynak.
Az eddigi munkajogi viszony vagy a munkaviszonyhoz hasonló jogviszony
változatlan marad.
18
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13. Az elnököt munkájáért külön törvény alapján fizetés illeti meg20.

13. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Tanácsa
1. A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Képviselőinek Tanácsa (a
továbbiakban csak tanács) a képviselő-testület kezdeményező, tanácsadó és
ellenőrző szerve. Feladata a képviselő-testület által előirányzott feladatok
teljesítésének ellenőrzése. Feladatait a képviselő-testület döntése alapján végzi.
Emellett az elnök tanácsadó testületeként is működik. A tanács tagjait a képviselői
frakciók és a képviselők javaslata alapján a képviselő testület választja meg és hívja
vissza. A tanács a képviselő-testület tizenegy tagjából áll, miközben az alelnökök a
tanács tagjai. A tanács akkor alakul meg, ha annak létrehozása mellett szavaz a
jelenlévő képviselők több mint fele.
2. A Tanács:
a/ a képviselő-testület határozataiból adódó feladatokat kidolgozza, biztosítja
teljesítésüket és megszervezi a képviselő-testületi ülés anyagainak előkészítését,
b/ a képviselő-testülettel közösen készíti elő annak ülését és saját javaslatokat
terjeszt a testület elé,
c/ a képviselő-testület döntése értelmében további feladatokat is teljesít,
d/ szervezi és egységesíti a képviselő-testület bizottságainak tevékenységét,
e/ állást foglal az elnök által megtárgyalásra előterjesztett javaslatokkal
kapcsolatban,
f/ a tanács szükség szerint, de havonta legalább egyszer ülésezik, üléseit az
elnök hívja össze és vezeti,
g/ a tanács akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van az
ülésen. A tanács akkor fogadhat el egy határozatot, ha azt az
összes tag több mint a fele támogatja.
3. A tanács a képviselő-testület és az elnök részére ajánlásokat fogalmazhat meg.

14. CIKKELY
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A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat bizottságai
1. A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat bizottságai (a továbbiakban csak
bizottságok), a képviselő-testület tanácsadó, kezdeményező, és ellenőrző szervei.
2. A képviselő-testület felállítja a mandátumvizsgáló bizottságot, a pénzügyi
bizottságot és további bizottságokat. Amennyiben erről külön törvény rendelkezik,
további állandó vagy ideiglenes bizottságokat is létrehozhat mint tanácsadó,
kezdeményező és ellenőrző szerveket. A mandátumvizsgáló bizottság tagja csak
képviselő lehet.
3. A bizottságok tagjai képviselők, valamint a képviselő-testület által megválasztott
egyéb személyek. A bizottságok tagjainak több mint a felét képviselőknek kell
alkotniuk, és a bizottságok elnökei is képviselők. Szakmai ügyek esetén a
bizottságok szakembereket is felkérhetnek a segítségre.
4. A bizottságok szükség szerint, de rendszerint havonta legalább egyszer
üléseznek.
5. A bizottságok feladatait és tanácskozási rendjét a képviselő-testület határozza
meg.
6. A bizottságok azon tagjainak, akik nem képviselők, anyagi jutalmazásként egy
naptári évben a minimálbér legfeljebb tízszerese ítélhető meg, amelyet külön
előírás szabályoz21.
7. A bizottságok azon tagjait, akik nem képviselők, költségtérítés illeti meg külön
előírás alapján22, amennyiben költségei voltak tisztségének betöltésével
összefüggésben.
15. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat alelnökei
1. A 2001/302. Tt. számú törvény 11§-a 2. bekezdése j pontja alapján létrehozott
alelnöki funkció mellett az NKÖ képviselő-testülete 2006/52/01. számú
határozatával további három képviselő főállású alelnökké való kinevezését hagyta
jóvá.
21
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A minimálbérről szóló 2007/663 Tt. számú törvény.
Az utazási költségtérítésről szóló 2002/283 Tt. számú törvény.

2. Az alelnök, valamint a három főállású alelnök tevékenységét és pozícióját az
elnök javaslatára a képviselő-testület határozza meg23.
Tevékenységi kör és feladatok, amelyeket végez:
a/ alelnök
- koordinálja a dunaszerdahelyi és a galántai körzetben végzett
tevékenységet,
- koordinálja a regionális politika és a regionális fejlesztések területén
ellátott jogköröket.
b/ második alelnök - főállású képviselő
- koordinálja a nagyszombati és a galgóci körzetben végzett tevékenységet,
- koordinálja a szociális politika, a kultúra, az oktatás és az egészségügy
területén ellátott jogköröket.
c/ harmadik alelnök - főállású képviselő
- koordinálja a szenicei, szakolcai és pöstyéni körzetben végzett
tevékenységet,
- koordinálja a közlekedésügy, a nemzetközi kapcsolatok és a közigazgatás
területén ellátott jogköröket.

16. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat főellenőre
1. A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat főellenőre (a továbbiakban csak
főellenőr) az NKÖ alkalmazottja.
2. A főellenőr irányítja a főellenőri irodát és felel a működéséért.
3. A főellenőr ellenőrző tevékenységének részei
Ellenőrző tevékenységen az alábbi pénzügyi ellenőrző tevékenység értendő:
a/ az NKÖ vagyonával és vagyonjogával,
valamint az NKÖ által külön előírások
alapján használt vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás törvényessége,
hatékonysága, takarékossága és eredményessége.
b/ az NKÖ bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése
c/ a panaszok és a petíciók intézésének folyamatának ellenőrzése,
d/ az NKÖ általánosan érvényű jogi előírásai és
23

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat 2006//01/52 számú határozata.

határozatai betartásának ellenőrzése,
e/ a képviselő-testület határozatai teljesítésének ellenőrzése,
f/ a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat belső előírásai betartásának
ellenőrzése
g/ egyéb feladatok teljesítésének ellenőrzése.
4. A főellenőr az ellenőrzési tevékenysége során a pénzügyi ellenőrzésről és a belső
könyvvizsgálatról szóló 2001/52. Tt. számú törvény 13-25. paragrafusa alapján jár
el.
5. A főellenőr ellenőrzési tevékenysége a következő területeket érinti
a/ a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatala
b/ az NKÖ által irányított költségvetési
szervezetek, a megye költségvetéséből dotációs szervezetek és a nonprofit
szervezeteket,
c/ a jogi személyeket, amelyekben a megye tulajdonosi jogkörrel rendelkezik,
továbbá olyan személyek, akik a megye tulajdonát kezelik illetve bérlik,
mégpedig a megye e vagyonát érintő terjedelemben,
d/ személyeket, akiknek a megye költségvetéséből célirányos támogatást vagy
visszafizetendő támogatást nyújtottak az ezen eszközökkel való rendelkezés
terjedelmében.
6. A főellenőr feladatai:
A főellenőr
a/ félévente egyszer benyújtja a képviselő-testületnek az ellenőrzések
tervezetét, amelyet elfogadása előtt legkésőbb 15 nappal az előírt módon
nyilvánosságra kell hozni,
b/ szakmai véleményt dolgoz ki és terjeszt be a megye
költségvetéstervezetével és zárszámadásával kapcsolatban a képviselőtestület általi elfogadása előtt,
c/ a képviselő-testület vagy az elnök kérésére a legközelebbi képviselőtestületi ülésen a testület elé jelentést terjeszt elő az ellenőrzés
eredményéről,
d/ évente egyszer a képviselő-testület elé terjeszti az adott év ellenőrző
tevékenységéről szóló jelentést a naptári év végéhez számított maximum
60 napon belül,
e/ együttműködik az állami szervekkel az állami költségvetésből vagy az
Európai Unió strukturális alapjaiból származó támogatások megfelelő

felhasználásának ellenőrzése terén,
f/ köteles ellenőrzést folytatni a képviselő-testület indítványára,
g/ külön törvény által előírt további feladatokat végez.

7. Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy szükség van egy újabb szakértő
bevonására, az NKÖ alkalmazottain kívül, a főellenőr írásban megbízhatja őt az
ellenőrzési feladatokkal. E lépés indoklását a főellenőr a képviselő-testület elé
terjeszti.
8. A főellenőr az ellenőrzés során együttműködik az illetékes állami szervekkel.
9. A főellenőr részt vesz a képviselő-testület ülésein, ahol tanácsadói jogkörrel
rendelkezik; részt vehet a képviselő-testület által létrehozott bizottságok ülésein is.
17. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatala
1. A képviselő-testület, az elnök és a testület által létrehozott további szervek
adminisztratív és szervezési ügyeit a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat
Hivatala (a továbbiakban csak hivatal) biztosítja, amely az NKÖ alkalmazottaiból
áll.
2. A hivatal munkáját a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatalának
igazgatója (a továbbiakban csak a hivatal igazgatója) irányítja, aki tevékenységével
az elnöknek tartozik felelősséggel. A hivatal igazgatójának jogköreit az elnök
határozza meg.
3. A hivatal igazgatója az elnök tanácsadó szerveinek állandó tagja, és részt vesz a
képviselő-testület, valamint a testület tanácsadó szerveinek ülésein.
4. A hivatalt a következő szervezeti egységek alkotják
a/ a szekció az igazgatás és a döntéshozatal alapszintű szervezeti egysége,
amelyben egyesítve van a szakmailag egységes koncepciózus, módszertani,
jogi és ellenőrzési tevékenység,
b/ a főosztály olyan szervezeti egység, amely egy nagyobb, összefüggő
szakmai tevékenységet egyesít,
c/ az osztály olyan szervezeti egység, amely egy szűkebb, speciális szakmai

tevékenységet biztosít.
5. Egyéni besorolással rendelkezik az elnök hatáskörébe az NKÖ elnöki irodája, a
főellenőr hatáskörébe tartozó főellenőri iroda, az alelnökök hatáskörébe tartozó
NKÖ alelnökeinek titkárságai, és a hivatal igazgatójának hatáskörébe tartozó
Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatala.

18. CIKKELY
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb szervek
és jogi személyek
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Régiófejlesztési Ügynöksége
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Régiófejlesztési az NKÖ önálló és
központi régiófejlesztési ügynöksége, amelyet szakmailag, módszertanilag és
anyagilag közvetlenül a hivatal irányít. Az ügynökség és a hivatal részlegei saját
szervezeti struktúrájuk segítségével biztosítják a releváns információk áramlását és
alkalmazását az irányító szervektől az NKÖ kirendeltségének segítségével az NKÖ
jogi és természetes személyei felé, beleértve a segítséget kérőket is. A hivatal
szakrészlegeivel, a hivatal régiófejlesztési szekciójával és az NKÖ
kirendeltségeivel együttműködve programszervező, feltérképező, tanácsadó,
elemző, információs és realizációs tanácsadást nyújt a segítséget kérők számára. A
Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Régiófejlesztési Ügynöksége koordinálja az
NKÖ kirendeltségeinek tevékenységét.
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Művelődési Intézete
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Művelődési Intézete a hivatal
alkalmazottainak, valamint az NKÖ hatáskörébe tartozó szervezetek
munkatársainak nyelvi és szakmai művelődését biztosítja.
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat kirendeltségei
Az NKÖ kirendeltségei, amelyek a Dunaszerdahelyi, Galántai, Galgóci,
Pöstyéni, Szenicei és a Szakolcai járásban működnek, a Nagyszombati Kerületi

Önkormányzat Régiófejlesztési Ügynökségének és Hivatalának hálózatába
tartoznak. A hivatal és az NKÖ területén tevékenykedő jogi, illetve természetes
személyek közötti párbeszédet és információcserét biztosítják a szociálisgazdasági24, közösségi-kulturális és a megyét népszerűsítő területen. Figyelemmel
kísérik és rendszeresen kiértékelik az élet különböző szegmenseiben tapasztalható
helyzetet az NKÖ területén. Információs adatbázist vezetnek és feldolgozzák
azokat az alapanyagokat, amelyek az NKÖ fejlesztési programjainak és tervezési
dokumentumainak alapjául szolgálnak.
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat által fenntartott szervezetek
1. Az NKÖ külön előírások alapján megalapítja, irányítja, megszünteti és
ellenőrzi az NKÖ által fenntartott költségvetési és dotációs szervezeteket. Az NKÖ
által fenntartott költségvetési és dotációs szervezetek az NKÖ jogi személyei, külön
előírások és a fenntartó által meghatározott pénzügyi viszonyok vonatkoznak rájuk.
Ezeket a szervezeteket az NKÖ feladatainak, az alapvető közszolgálati feladatok
ellátására és közhasznú tevékenységek végzésére alapították. A feladatok, amelyek
ellátására létrehozták a szervezeteket, a szervezetek alapító okirataiban vannak
megjelölve. Az NKÖ által fenntartott költségvetési és dotációs szervezetek
működése a megalapításuk napjától lép életbe.
a/ Az NKÖ költségvetési szervezetei
- középiskolák és oktatási intézmények,
- szociális intézmények,
- útkarbantartó vállalat.
b/ Az NKÖ dotációs szervezetei
- középiskolák és intézményeik,
- egészségügyi intézmények,
- kulturális intézmények.
2. Az NKÖ saját vagyonát az általa fenntartott intézmények kezelőségére bízta. Az
NKÖ által fenntartott intézmények vagyonkezelése a megye vagyonának kezelőjét
feljogosítja annak használatára, saját lehetőségei szerinti fejlesztésére, valamint az
érvényes jogszabályokkal és az NKÖ belső előírásaival összhangban lévő
kezelésére. A kezelő nem jogosult az NKÖ rábízott vagyonát bármilyen módon
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A kerületi önkormányzatokról szóló 2001!302 Tt. számú törvény és településekre és a magasabb szintű területi
egységekre átruházott egyes államigazgatási feladatokról szóló 2001/416 Tt. számú törvény.

beterhelni, egy harmadik személy javára elzálogosítani, szolgalmi joggal
bejegyezni vagy saját kötelezettségének bebiztosítására felhasználni.
3. Az NKÖ módszertani irányelveket fogalmaz meg az NKÖ által fenntartott
intézmények számára a külön előírásokkal, belső működési előírásokkal
összhangban, amelyek az NKÖ által fenntartott intézmények tevékenységének
egyes elemeire vonatkoznak.

19. CIKKELY
Záró rendelkezések
Az NKÖ Alapszabályát a megyei képviselő-testület hagyja jóvá. Az Alapszabályt
meg lehet változtatni vagy kiegészíteni, ha
a/ jelentős változások történtek az NKÖ működésében és feladataiban,
b/ jelentős változások történtek a működési irányelvekben az NKÖ
szervezeteinek irányelveiben azokon a szabályokon
túl, amelyeket ez az Alapszabály lefektet,
c/ jelentős változások történtek a az NKÖ működésében és feladataiban olyan
jogi előírások vagy egyéb működési irányelvek megszüntetésével, amelyek
alapján az NKÖ ellátja feladatait,
d/ jelentős változások történtek az NKÖ működésében és feladataiban olyan új
jogi előírások vagy egyéb működési irányelvek kibocsátásával, amelyek az
NKÖ feladatait tartalmazzák.
Az Alapszabály érvénybe és hatályba lép a megyei képviselő-testület
jóváhagyását követő napon. Az Alapszabály kötelező érvényű az NKÖ minden
képviselőjére és szervére, az NKÖ által fenntartott jogi személyekre, szervezeti
egységekre, és az NKÖ által fenntartott és irányított intézmények alkalmazottjaira
és a természetes személyekre nézve.
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Alapszabályát az NKÖ képviselőtestülete 2006/06/103. számú rendeletével fogadta el 2006. 9. 6-án.

Ing. Tibor Mikuš s.k.
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