Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete és szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2008. (IV.30.) számú rendelet módosításáról1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CXXXIX. tv. 143. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Kétegyháza Nagyközség
Képviselő-testülete és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2008. (IV.30.)
számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli
el:
1. §
(1) A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
“8. §
(1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik, melyet maga hagy jóvá és szükség
szerint módosít. A munkaterv-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A polgármester a tervezet elkészítése során kikéri:
a) a helyi önkormányzat képviselőinek,
b) a bizottságok,
c) nemzetiségi önkormányzatok,
(3) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) a képviselő-testületi, továbbá a bizottsági ülések tervezett időpontját,
b) a napirendi pont megnevezését és annak előadóit.”
(2) A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(4) Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) a jegyzőt,
b) az település országgyűlési képviselőjét,
d) a bizottságok nem képviselő tagjait,
e) a polgármesteri hivatal érintett szakembereit, továbbá az önkormányzat intézményeinek
vezetőit
f) az önkormányzat könyvvizsgálóját.”
(3) A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, ill.
zárt ülést tarthat. A titkos szavazás szavazólapon bonyolítható le az Ügyrendi, Humán és
Társadalompolitikai Bizottság közreműködésével. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv
készül.”
(4) A Rendelet 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(2) A képviselő-testület a költségvetés tárgyalásának kétfordulós rendjét alakítja ki:
1

A rendeletet a képviselő-testület a 2015. február 24-i ülésen fogadta el.

a)

az első fordulóban a rendelkezésre bocsátott központi költségvetési irányelvek alapján a
költségvetési irányelveit és főbb sarokszámait állapítja meg, határozati formában;
b) a második fordulóban a vonatkozó törvények által előírt részletezésben a költségvetési
rendeletet alkotja meg. “

(5) A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet melléklete lép.
(6) A Rendelet a következő 36. §-al kiegészül:
„36. §
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás
(1) A vagyonnyilatkozat tételére kötelezett a vagyonnyilatkozatokat zárt borítékban adja át az
Ügyrendi, Humán és Társadalompolitikai Bizottság elnökének.
(2) A vagyonnyilatkozatok őrzése zárt, tűzbiztos páncéldobozban történik, melynek kulcsát az
átvételért felelős elnök őrzi.
2. §
Jelen rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

melléklet
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
/2015. (II. 27.) számú rendeletéhez
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL
A POLGÁRMESTERRE
ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK,

1)
2)

Döntés települési támogatás nyújtására vonatkozó kérelmekről;
Az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak munkaköri
leírásának, munkakörének meghatározása.

