Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
10/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete és szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2008. (IV30.) számú rendelet módosításáról1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete és szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2008. (IV30.) számú rendelet (továbbiakban:
Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(2) Az önkormányzat hivatalának elnevezése:
Kétegyházi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
Telefon: 250-222”
(2) A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
A képviselő-testület helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
feladatait jogszabály határozza meg. Az önkormányzat önként vállalt feladata:
- testvértelepülési kapcsolatok fenntartása;
- közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása;
- önkormányzati rendeletben meghatározott pénzbeli vagy természetbeli szociális alapon nyugvó
önként vállalt ellátások biztosítása.”
2. §
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. §
Az önkormányzati feladat és hatásköröket a képviselő-testület és szervei látják el.”
3. §
A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület ülését – havi egy alkalommal - általában a községháza dísztermében, keddi
napon 15 órai kezdettel tartja. Indokolt esetben az ülés kivételesen máshol is megtartható,
illetőleg más időpontra is összehívható.”
4. §

1

A rendeletet a képviselő-testület a 2018. október 30-i ülésen fogadta el.

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. §
(1) A meghívót és az előterjesztéseket írásos és elektronikus formában úgy kell kiküldeni, hogy
azokat a képviselők, meghívottak és az érintettek az első bizottsági ülés előtt legalább 3 nappal
kézhez kapják.
(2) Rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívása esetén a meghívót elektronikus úton, telefonos
értesítés mellett kell továbbítani. Ebben az esetben az előterjesztések ismertetése szóban és
írásban, a testületi ülésen történik.
(3) A meghívónak tartalmaznia kell:
a)
az ülés helyét, időpontját,
b)
a javasolt napirendeket,
c)
a napirendi pontok előadóit.
(4) Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) a jegyzőt,
b) a bizottságok nem képviselő tagjait,
c) a polgármesteri hivatal érintett szakembereit, továbbá az önkormányzat intézményeinek
vezetőit.
(5) A képviselő-testületi ülés időpontjáról a település lakosságát a meghívónak a honlapon és a
televíziós képújságban való megjelentetésével kell értesíteni.
(6) A képviselő-testületi ülésekről jelenléti ívet kell vezetni.”
5. §
A Rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(6) Az előterjesztés két részből áll.
a) Az első rész tartalmazza a döntéshez szükséges információkat, a javasolt döntés indokait.
b) A második rész tartalmazza a határozati javaslatot, a végrehajtásért felelős személy vagy
személyek megnevezését, a határidők, részhatáridők megjelölését.”
6. §
A Rendelet 31. § (1) bekezdése hatályát veszti.
7. §
A Rendelet 32. § (2) bekezdése hatályát veszti.
8. §
A Rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. §

(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.
(3) A települési képviselő vagy nem képviselő bizottsági tag testületi vagy bizottsági ülésről való
igazolatlan hiányzása esetén a képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíj adott ülésre eső részének
25 %-a, a képviselő-testület zárt ülésen hozott határozatával megvonásra kerül.
(4) A települési képviselő vagy nem képviselő bizottsági tag köteles a jogszabályban
meghatározottak fennállása esetén, érintettségét bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az
igazolatlan hiányzásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
9. §
A Rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(2) A költségvetési rendelet és annak módosításai bizottsági állásfoglalással együtt nyújthatók be a
képviselő-testületnek.”
10. §
A Rendelet 40. § (2) c) pontja hatályát veszti.
11. §
A Rendelet 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(3) A bizottságok belső működésük részletes szabályait maguk állapítják meg.”
12. §
A Rendelet 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(1) A képviselő-testület Kétegyházi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz
létre.”
13. §
A Rendelet 46. § (4) bekezdése hatályát veszti.
14. §
A Rendelet a következő 47. §-al kiegészül:
„47. §
(1) A nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feltételeket a polgármesteri hivatal
biztosítja a hatályos együttműködési megállapodás és a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint.

(2) A Polgármesteri Hivatal a helyi nemzetiségi önkormányzat üléseinek, elnöki fogadóóráinak
megtartásához – előzetesen bejelentett igény szerint – helyiséget biztosít.
(3) A Polgármesteri Hivatal az ülések meghívóit, az elkészített előterjesztéseket az elnök
jóváhagyását követően – az alkalmazásában álló kézbesítő által - postázza az érintettek részére.
(4) A helyi nemzetiségi önkormányzat hivatalos leveleit a Polgármesteri Hivatal munkatársa zárt
borítékban veszi át és gondoskodik annak postára adásáról, illetve – helyi címzett esetén kézbesítéséről.”
15. §
(1) A Rendelet 51. §-ának címe, a „Közmeghallgatás” szöveg hatályát veszti.
(2) A Rendelet 51. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészül:
„(5) A településen működő, civil szervezetek képviselőit, a szervezetüket közvetlenül érintő ügy
tárgyalásakor tanácskozási jog illeti meg.”
16. §
A Rendelet 54. § (2) bekezdése hatályát veszti.
17. §
A Rendelet 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“(2) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra ingyenes vagyonkezelői szerződés
kizárólag közfeladat ellátása érdekében történhet.”
18. §
A Rendelet 4. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. melléklet

1.

Kormányzati
funkció
száma

KÖTELEZŐ FELADATOK

013 320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3.

013 360

4.

016 010

6.

041 231

Kormányzati
funkció
száma

Megnevezés
36.

Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási,
üzemeltetési,
egyéb 37.
szolgáltatások
Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
38.

016020

013370

091140

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
39.

013350

Megnevezés
Országos és helyi
népszavazással
kapcsolatos
tevékenység
Informatikai
fejlesztések,
szolgáltatások
Óvodai
nevelés,
ellátás működtetés
feladatai
Önkormányzati
vagyonnal
való
gazdálkodás

7.

041 233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8.

041 236

Országos közfoglalkoztatási program

9.

042 110

Mezőgazdaság igazgatása

10.

045 120

Út, autópálya építése

11.

045 160

12.

051 030

13.

051 040

14.

052 020

15.

052 080

16.
17.
18.
19.

061 020
063 020
064 010
066 010

20.

066 020

21.
22.

072 111
072 311

23.

072 420

24.

074 031

25.

074 032

26.

096 015

27.
28.

104 037
107 051

29.

422 100

30.

041 237

31.

011 130

32.

107 060

33.

047410

34.
35.

081030
107080

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék
vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,
üzemeltetése
Lakóépület építése
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-,
községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Egészségügyi
laboratóriumi
szolgáltatások
Család és nővédelemi egészségügyi
gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Gyermekétkeztetés
köznevelési
intézményben
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Szociális étkeztetés
Folyadék szállítására szolgáló közmű
építése
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Egyéb
szociális
pénzbeli
és
természetbeni ellátások, támogatások
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő
tevékenységek
Sportlétesítmények,
edzőtáborok
működtetése és fejlesztése
Esélyegyenlőség
elősegítését
célzó
tevékenységek és programok

ÖNKÉNT
FELADATOK

1.

086 090

VÁLLALT

Egyéb szabadidős
szolgáltatás

„

19. §
Ez a rendelet 2018. október 31. napján lép hatályba, és kihirdetése napján hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

