Móricgát Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015.(III.27.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (5) bekezdése.
2. § Hatályát veszti a Rendelet 27. § (4) bekezdése.
3. § A Rendelet az alábbi 29/A. §-sal egészül ki:
(1) A Képviselő-testület név szerint szavaz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvényben meghatározott esetekben.
(2) A Képviselő-testület tagja javasolhatja a névszerinti szavazást az (1) bekezdésben
megjelölteken túl is a szavazás megkezdése előtt. E kérdésben a testület vita nélkül,
egyszerű szótöbbséggel dönt.
(3) Nyílt szavazás esetén legalább 3 képviselőnek a szavazás előtt benyújtott javaslatára
névszerinti szavazást kell tartani.
(4) A névszerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét. A
képviselők, „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a
szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét –
a névsorral együtt – átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester
hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
(5) Ügyrendi kérdésről név szerinti szavazást tartani nem lehet. Szavazás közben a szavazatot
indokolni tilos.
4. § A Rendelet 30. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a testület ülésén nyújtják be, úgy az érintettnek csak
abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem
igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 30 napon belül, írásban kell válaszolni.
5. § Hatályát veszti a Rendelet 30. § (4) bekezdése.
6. § A Rendelet az alábbi 57/A. §-sal egészül ki:
Az aljegyzőre vonatkozó szabályokat az Mötv. 82. § (5) bekezdése határozza meg.
A jegyzőt és az aljegyzőt egyidejű akadályoztatásuk és távollétük esetén a - legfeljebb 6
hónapra – az általános igazgatási ügyintéző helyettesíti.

7. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1. mellékelte lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Jászszentlászló, 2015. június 26.

Csontos Máté
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Jászszentlászló, 2015. június 26.

Valentovics Beáta
jegyző

1. melléklet a 12/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei
1. Megköti az önkormányzat nevében a mezőgazdasági rendeltetésű földterületekre vonatkozó
haszonbérleti- és adásvételi szerződést.
2. Dönt az éves költségvetési rendeletben meghatározott céltartaléknak – célnak – megfelelő
felhasználásáról.
3. Dönt települési támogatás keretében az eseti szociális támogatás, temetési segély,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, köztemetés kérelmek ügyében
4. Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés, feladatváltozás vagy állapota miatt
feleslegessé válik, dönt annak hasznosításáról. A hasznosításból származó bevétel az
önkormányzat költségvetését illeti meg.
5. A költségvetésből rendelkezésre bocsátott pénzeszközök keretein belül – az utak
forgalmának és jelentőségének sorrendjét figyelembe véve – gondoskodik arról, hogy közút
biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.
6. Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni
védekezésről.
7. Dönt a nyomvonal jellegű építmények elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás
megadásáról
8. Ellátja a jogszabályban meghatározott közútkezelői feladatokat és hatásköröket. .

