MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2015. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról

Záradék:
A rendelet megalkotás napja: 2015. szeptember 24.
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. szeptember 24.
A rendelet hatályba lépés napja: 2015. szeptember 25.

Magyarcsanád 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 szervezeti és működési rendjére
vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület és szervei
szervezetei és működési szabályzatáról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Magyarcsanád Községi Önkormányzat”
2. §
A Rendelet 5. §-a az alábbi f)-h) pontokkal egészül ki:
„f.) Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal,
g.) jegyző,
h.) társulás.”
3. §
A Rendelet 14. §-ának megnevezése helyébe az alábbi megnevezés lép és a 14. § az alábbi
(11)-(12) bekezdéssel egészül ki:
„Előterjesztés, döntéshozatal”
„(11) A döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy
személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.
A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely
önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati
képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.
(12) Amennyiben a képviselő személyes érintettségét nem jelenti be a képviselő-testület a
mulasztás tudomására jutását követő ülésén felülvizsgálja döntését, továbbá ezzel egyidejűleg
– amennyiben kár keletkezett – az okozott kár megtérítése iránt igényt támaszthat.”
4. §
A Rendelet 17. §-a az alábbi, új (6) bekezdéssel egészül ki és a (6) bekezdés számozása (7)
bekezdésre változik.
„(6) A normatív határozatok kihirdetésének módja az önkormányzat hivatalában - annak
hirdetőtábláján - való közzététel.”

5. §
A Rendelet 20. § (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(11) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely az elhangzott felszólalások rövid
ismertetését, és a hozott döntést tartalmazza. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke
(akadályoztatása esetén elnökhelyettese, vagy egyszerű szótöbbséggel megválasztott egy
tagja) és a megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A hozott határozatokról
nyilvántartást kell vezetni, számozásuk évenként emelkedő sorszámmal történik. A
jegyzőkönyvek megőrzési helye a jegyzői iroda.”
6. §
A Rendelet 21. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A jegyzői munkakör betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatás esetén a helyettesítés
megfelelő képesítéssel rendelkező köztisztviselő által történik.”
7. §
A Rendelet 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft
értékhatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket– kivéve az adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalást -, írhat alá megállapodásokat, melyről a képviselőtestületet a soron következő ülésen tájékoztatja. Az adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalás értékhatártól függetlenül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe
tartozik.”
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Magyarcsanád, 2015. szeptember 24.
Farkas János
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Záradék:
Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve
Magyarcsanád, 2015. szeptember 24.
Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

