Kisbárkány

Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2/2016. (II.25. ) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2014. (XII.08. ) önkormányzatai rendeletének módosításáról

Kisbárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülte az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében és az
Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 03. § (1)
bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2014. ((XII.08.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint rendeli
el:
1.§
A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. ((XII.08.) önkormányzati rendeletének (
a továbbiakban Rendelet) 11. §-ának (6) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
d) helyi népszavazás esetén az aláírásgyűjtők képviselőjét,
2. §
(1) A Rendelet 21.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több, mint a felének igen szavazata (egyszerű
szótöbbség) szüksége.
(2) A Rendelet 21. §-a az alábbi 1a) ponttal egészül ki:
A minősített többséget érintő kérdésekben a megválasztott képviselők többségének (3 fő) igen
szavazata szükséges.
3.§
(1) A Rendelet 24. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
A titkos szavazást a polgármester, vagy bármely képviselő kezdeményezheti az Mötv. 48. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján.
(2) A Rendelet 24. § (2) bekezdésében a „az akkor kijelölt szavazatszámláló bizottság”
szövegrész helyébe „Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép.
4.§
A Rendelet az alábbi 30/A §-al egészül ki:
Helyi népszavazás
Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 25%-a.
5.§
(1) A Rendelet 33. §-ának (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

A Képviselő-testület 3 tagú Ügyrendi Bizottságot hoz létre a megválasztott képviselők közül.
6.§
(1) A Rendelet 39. §-a az alábbi h) ponttal egészül ki:
jogszabálysértő döntés esetén jelzést tesz a képviselő-testület részére.
(2)A rendelet 39. §-a az alábbi 1a) ponttal egészül ki:
A jegyző helyettesítésének ellátása a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának rendelkezései alapján történik.
7.§
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2 . melléklete lép.
8.§
(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet:
a) 23.§ ( 1) bekezdésének c-d) pontja,
c) a 21.§ (4-5) bekezdése
(3) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 4/2001.(IV.17.)
önkormányzati rendelet.
Edőcs László
polgármester

Demjénné Mustos Beatrix
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Lucfalva, 2016. február 25.
Demjénné Mustos Beatrix
jegyző

1. melléklet
A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a települési támogatás és az önkormányzat
által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati
rendeletének 2. § (2) bekezdésében meghatározott hatásköröket, valamint a nyári szociális
gyermekétkeztetés elbírálásának hatáskörét.

2. melléklet
Kormányzati funkció
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Kormányzati funkció megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Köztemető-fenntartás és – működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási mintaprogram
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Állat- egészségügy
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
Közvilágítás
Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

