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TÖRÖKBÁLINTI IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Preambulum
A Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat (továbbiakban: TIFO) ifjúsági érdekeket képviselő,
önkormányzati elven működő testület, mely tevékenységét önállóan, pártpolitikától
függetlenül, demokratikus úton, széles körű nyilvánosságot teremtve végzi. Alapvető célja,
hogy az egészséges és bűnözésmentes életmód népszerűsítésével, sportrendezvények,
sportversenyek, drogprevenciós és ismeretterjesztő előadások szervezésével elősegítse a
törökbálinti fiatalság testi, lelki és erkölcsi fejlődését, közösségi életének fellendülését.
I. Általános rendelkezések
Az Ifjúsági Önkormányzat
1. §

(1) hivatalos megnevezése:
(2) rövidített megnevezése:
(3) működési területe:
(4) székhelye és elérhetősége:
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II. A Képviselő-testület feladatai és hatásköre
2. § (1) A Képviselő-testület az ifjúsági polgármester vezetésével dolgozza ki a TIFO
programját és munkatervét.
(2) Az Ifjúsági Önkormányzat rendezvényein joga van minden törökbálinti fiatalnak részt
venni, véleményt mondani, javaslatot tenni, valamint érdekvédelmet kérni.
(3) A TIFO politikai tevékenységet nem folytathat.
3. § A Képviselő-testület feladatai:
a) A település ifjúságának összefogása, közösséggé szervezése, érdekeinek védelme és
képviselete.
b) A közösségi élet fellendítésére irányuló rendezvények, programok szervezése.
c) Kulturális, sport- és szabadidős programok szervezése, a hagyományok ápolása,
valamint az egészséges életmódra való ösztönzés és a környezet védelme.
d) A demokrácia szabályainak megismerése és megismertetése a fiatalok körében.
e) Kapcsolattartás Törökbálinti Város Önkormányzatával.
f) Kapcsolattartás magyarországi és külföldi ifjúsági szervezetekkel.
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4. § (1) A TIFO feladat- és hatáskörei a Képviselő-testületet illetik meg.
(2) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület az üléseken megbeszéltek alapján,
kijelölt felelős vezetésével látja el.
(3) A Képviselő-testület a feladatok ellátása érdekében:
a) minden, az ifjúságot érintő és érdeklő kérdésben véleményt nyilvánít,
b) javaslatokat tesz,
c) részt vesz a település fejlesztését és mindennapi életét befolyásoló tervek
(fejlesztési, közművelődési, sport és egyéb) kidolgozásában.

III. Tagság

5. § (1) A Képviselő-testület létszáma 15 fő, amely
a) 11 képviselőből,
b) 1 polgármesterből,
c) 2 alpolgármesterből,
d) 1 jegyzőből áll.
(2) A Képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A tisztségviselők a tagfelvételi kérelme(ke)t – jóváhagyás céljából – a képviselő testület
soron következő ülése elé terjeszthetik.
(4) A jóváhagyáshoz a képviselők szavazatának minősített többsége szükséges.
(5) A tagok mandátuma és a tisztségviselők megbízatása 3 évre szól.
(6) A tisztségviselők megválasztásáról a IV. fejezet rendelkezik.
6. § (1) A képviselő mandátuma megszűnik
a) megbízatása lejártával,
b) lemondásával (szándékát írásban kell jeleznie az ifjúsági polgármester felé),
c) harmincadik életévének betöltésével,
d) visszahívásával,
e) tartós akadályoztatása (egy félévre vetítve 30%-ot meghaladó hiányzás) vagy halála
esetén.
(2) A képviselő mandátumának megszűnése esetén 30 napon belül új tagot kell választani.
7. § Tagság feltételei, tagokra vonatkozó kritériumok:
a) Motivációs levél és önéletrajz elküldése postán vagy elektronikus formátumban.
b) Belépő nyilatkozat aláírása, miszerint megértette, elfogadta és eleget tesz az
SZMSZ-ben foglaltaknak, különös tekintettel a preambulumban meghatározott
irányelvekre.
c) Betöltött 14. életév.
d) A TIFO nevében nem folytathatnak pártpolitikai tevékenységet.
e) Munkájukat önkéntesen, a társadalmi hasznosság érdekében, anyagi
ellenszolgáltatás nélkül végzik.
f) A tagságról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.
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8. § A tagok
a) a település fiataljainak érdekében vállalt felelősséggel végzik feladatukat,
b) kötelesek részt venni a testület munkájában,
c) megbízás alapján képviselhetik a testületet,
d) megválaszthatóak az Ifjúsági Önkormányzat bármely bizottságába, tisztségébe,
e) kezdeményezhetik határozat meghozatalát,
f) ellátják a polgármester és a közgyűlés által a részükre megállapított feladatokat,
g) közérdekű kérdést, javaslatot terjeszthetnek a Képviselő-testület elé.
9. § (1) A pártolói tag
a) lehet az a személy, akit a helyi civil szervezetek vagy iskolák jelölnek, illetve aki
önszántából szeretne azzá válni, és jelentkezési szándékát a 7. §-ban foglaltak szerint
jelzi a testület felé,
b) tagságáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt,
c) jelentkezésének feltétele, hogy betöltse 12. életévét, 14 éves kor alatt pedig a
törvényes képviselőjének írásos hozzájárulása szükséges,
d) feladatának tekinti, hogy segítse és kiegészítse az TIFO tevékenységét, és ötleteivel
gazdagítsa annak munkáját.
(2) A pártolói tagság létszáma nem korlátozott.

IV. Tisztségek

10. § (1) A Képviselő-testület elnöke a közvetlenül választott ifjúsági polgármester
(2) A polgármester kijelölhet egy alpolgármestert, melyet a taggyűlésnek jóvá kell hagynia.
(3) A tagok közül bárki javaslatot tehet a másik alpolgármester és a jegyző személyére.
(4) Tisztséget csak választott képviselő viselhet.
(5) A tisztségviselők megválasztásához minősített szavazattöbbség szükséges.
11. § A polgármester
a) biztosítja az önkormányzat demokratikus, széleskörű nyilvánosságon alapuló
működését,
b) feladatokat határoz meg a két alpolgármester és a testület tagjai részére,
c) vezeti a testületi üléseket, biztosítja a határozatok megvalósítását,
d) az ülés kezdetén megállapítja a határozatképességet,
e) nyilvánosság előtt képviseli az Ifjúsági Önkormányzatot.
12. § Az alpolgármesterek
a) távolléte esetén teljes körűen helyettesítik a polgármestert,
b) közreműködnek a határozatok végrehajtásában,
c) ellátják a polgármester által a részükre megállapított feladatokat,
d) biztosítják az Ifjúsági Önkormányzat demokratikus működését.
13. § (1) A jegyző
a) a taggyűlésekre az 19. § (3) bekezdésében meghatározott módon küldi ki a
meghívókat
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b) jegyzőkönyvet vezet a testületi üléseken a 21. §-ban meghatározott módon,
c) ismerteti a napirendi pontokat,
d) gondoskodik az elfogadott határozatok kihirdetéséről,
e) gondoskodik a jegyzőkönyvek, beszámolók és egyéb dokumentumok őrzéséről és
nyilvántartásáról,
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
g) nyilvántartja a hiányzásokat és ha valamely tag túllépi az SZMSZ-ben megállapított
mennyiséget, a soron következő ülésen jelzi a polgármester felé.
(2) A jegyzőt távolléte eseten az ifjúsági polgármester által megbízott személy helyettesíti.
(3) A jegyzőnek beszámolási kötelessége van a polgármester és a Képviselő-testület felé.
14. § (1) Visszahívási szavazást kell elrendelni
a) ha a rendkívüli testületi ülés visszahívás céljából hívták össze, vagy a rendes
közgyűlés megjelent tagjainak legalább fele azt írásban kezdeményezi,
b) ha a tisztségviselő beszámolóját a közgyűlés nem fogadja el,
c) azzal a taggal szemben, aki fél év viszonylatában a testületi ülések 30%-áról
igazolatlanul hiányzik.
(2) Tisztségéből visszahívott az, akitől a közgyűlés kétharmados minősített szavazással a
bizalmat megvonja.

V. Bizottságok

15. § (1) A Képviselő-testület egyes feladatok ellátására létrehozza a 15. § (2)-(5) bekezdésben
meghatározott állandó bizottságokat. A Képviselő-testület egyes időszakosan jelentkező
feladatok ellátására ideiglenes bizottságokat hozhat létre.
(2) A Humánpolitikai bizottság feladatai:
a) kapcsolatok kialakítása és ápolása külső szervezetekkel és a törökbálinti iskolákkal,
b) a település kulturális életének figyelemmel kísérése,
c) a TIFO médiaszerepléseivel kapcsolatos teendők elvégzése,
d) a helyi szociális problémák folyamatos figyelemmel követése.
(3) A Sportbizottság feladatai:
a) a település sportéletének figyelemmel kísérése, tájékoztatása a helyi
sporteseményekről,
b) felkérés esetén az esemény szervezésében való segítségnyújtás,
(4) A Pénzügyi Bizottság feladatai:
a) az Ifjúsági Önkormányzat vagyonának kezelése,
b) a bevételek és kiadások ellenőrzése, ezekről folyamatos tájékoztatás nyújtása a
Képviselő-testület részére,
c) a pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, a testület tájékoztatása a
felmerülő lehetőségekről, a pályázatok elkészítésében való közreműködés.
(5) Pártoló tag nem lehet a pénzügyi bizottság tagja.
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VI. Testületi ülések
16. § (1) Az alakuló ülést a korelnök indítványára hívják össze.
(2) Az alakuló ülést a korelnök vezeti le.
(3) A Képviselő-testület tagjai először megválasztják az ifjúsági polgármestert, majd az egyik
alpolgármestert, végül a jegyzőt.
(4) A másik alpolgármestert a polgármester jelöli ki.
17. § (1) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 12 alkalommal ülésezik.
(2) A tagok számára kötelező a megjelenés az üléseken.
(3) A Képviselő-testület ülése nyilvános, ahol mindenkinek joga van véleményt nyilvánítani.
18. § (1) A polgármester közvetlenül az ülést megelőzően vagy bármikor a képviselő-testületi
gyűlés során elrendelheti zárt ülés megtartását.
(2) A tagok is indítványozhatják zárt ülés megtartását, aminek elrendeléséhez testület relatív
szavazattöbbségére (a jelenlévők többségének támogató szavazatára) van szükség.
(3) Kötelező zárt ülést tartani fegyelmi eljárás, illetve összeférhetetlenségi ügy esetén.
(4) Az érintett nyilatkozatától függően, vagy annak hiányában, zárt ülést kell tartani:
választás, kinevezés, felmentés, tisztségviselői megbízás adása és visszavonása esetén.
(5) Nyilatkozni szóban vagy írásban a tárgyalás kezdete előtt lehetséges.
(6) Zárt ülésen meghívott személyek részt vehetnek.
19. § (1) A Képviselő-testület döntéseit határozati formában hozza meg.
(2) A határozatok elfogadásához a jelen lévő képviselők több mint a felének az igen szavazata
szükséges (abszolút szótöbbség).
(3) A Képviselő-testület minősített többséggel (a megválasztott képviselők több mint a felének
igen szavazatával) dönt:
a) szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról,
b) kizárásról,
c) tagságot és tisztségeket érintő kérdésekben,
(4) A döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen
érinti. Ilyenkor:
a) A képviselő köteles bejelenteni az érintettséget.
b) A testületnek minősített többségi döntéssel kell szavaznia a kizárásról, melyen az
érintett is részt vehet.
(5) Szavazati joggal csak a Képviselő-testület tagjai rendelkeznek. A meghívott vendégek és a
pártolói tagok nem rendelkeznek szavazati joggal.
(6) Az üléseken a pártoló tagok javaslatokat tehetnek.
20. § (1) A testületi ülést az ifjúsági polgármester, akadályoztatása vagy tisztsége
betöltetlensége esetén az alpolgármesterek valamelyike hívja össze és vezeti. A polgármester
és az alpolgármesterek tisztségének egyidejű betöltetlensége vagy akadályoztatása esetén az
ülést a legidősebb képviselő (korelnök) hívja össze és vezeti.
(2) A testületi ülést össze kell hívni akkor is, ha a képviselők egynegyede ezt indítványozza
(3) A testületi ülés előtt minimum 3 nappal kézbesíteni kell az elektronikus meghívókat. A
meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és a napirendi pontokat.
(4) Az ülés megnyitását követően az jegyző megállapítja a határozatképességet.
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a) Határozatképes a testület, ha jelen van a tagok 50%-a +1 fő.
(5) Amennyiben a testület határozatképtelen, az ülésvezető berekeszti az ülést és lehetőség
szerint megjelöli a következő ülés időpontját, amelyen az elmaradt napirendi pontok
megtárgyalásra kerülnek.
21. § (1) A testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv tartalmazza a testületi
ülések tervezett időpontját és a megtárgyalásra kerülő napirendi pontokat.
(2) Az éves munkaterv a testület tagjainak a véleménye, a választást követő, illetve minden
naptári év elején megbeszélt közös elképzelések alapján készül.
(3) A Képviselő-testület ülésére az ifjúsági polgármester – tanácskozási joggal – meghívhatja
Törökbálint Város Polgármesterét, Törökbálint Város Önkormányzatának egyéb
tisztségviselőit, illetve mindazokat, akiknek a jelenlétét valamely napirendi pont
megtárgyalásánál indokoltnak tartja.
22. § (1) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a) a képviselők és meghívottak neveit,
b) a tárgyalt napirendi pontokat,
c) a tanácskozás lényegét,
d) a szavazás számszerű eredményét,
e) és a hozott döntéseket.
(2) Elkészítéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A polgármesternek és a jegyzőnek alá kell írnia.
(4) Kérésre az írásban benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz.
(5) Kérésre a képviselő véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.
VII. Az Ifjúsági Önkormányzat vagyona, éves költségvetése
23. § (1) Az Ifjúsági Önkormányzat bevételét a Törökbálint Város Önkormányzatától kapott
támogatás, a pályázatokon elnyert összegek, illetve egyéb támogatások alkothatják.
(2) A bevételek felhasználásának céljait a Képviselő-testület határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetésről és zárszámadásról határozat formájában dönt.
(4) A pénzügyekkel kapcsolatban az Ifjúsági Önkormányzat polgármestere kizárólag a két
alpolgármester ellenjegyzésével intézkedhet, a jegyző tájékoztatásával.
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