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Rendelet szövege
Újtikos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2014. (II. 28.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdéséen kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ -a helyébe az alábbi lép:
„(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Újtikos Községi Önkormányzat
Székhelye: 4096 Újtikos, Arany János u. 12.
(2) Az önkormányzat Képviselő-testületének hivatalos elnevezése:
Újtikos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 4096 Újtikos, Arany János u. 12.
(3) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése:
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. „

2. §
A R. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A személyes érintettség bejelentése elmulasztásának megállapítására irányuló
kezdeményezés esetén a Képviselő- testület át nem ruházható hatáskörében eljárva
határozatban dönt a mulasztás megtörténtéről, melyben első alkalommal a mulasztót
határozatában írásban figyelmezteti, ismételt előfordulás esetén a mulasztást megállapító
határozat az önkormányzat hivatalos honlapján elhelyezésre kerül.”

3.§
c
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4.§
A R. 49.§-a helyébe az alábbi lép:
„ 44. §
A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a
helyettesítési feladatok ellátására a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
székhelytelepülésének polgármestere a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban
kinevezett –jegyző kinevezésére vonatkozó követelményeknek megfelelő képesítéssel
rendelkező-közszolgálati tisztviselőt bíz meg legfeljebb hat hónap időtartamra.”
5.§
A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
6.§
A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
7.§
E rendelet 2014. március 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Újtikos, 2014. február 26.

Takács József
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az Önkormányzat rendelet kihirdetése megtörtént.
Újtikos, 2014. február 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző

1. számú melléklet a 7/2014.(II. 28. )
Önkormányzati Rendelethez

A polgármester átruházott feladat- és hatásköre
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1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A polgármester megköti az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott hiány
finanszírozására – szükség szerint – rövid lejáratú hitelekre vonatkozóan a
folyószámla- hitelszerződést a pénzintézettel.
A polgármester az általános tartalék terhére alkalmanként az önkormányzat
mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint rendelkezhet.
Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen
jóváhagyottnál nagyobb (többlet) kiadással nem járhatnak.
A polgármester szerződést köthet, illetve pénzügyi műveleteket bonyolíthat le az
önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet
hasznosítására az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltak alapján.
A polgármester megköti a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó
megállapodást.
Az önkormányzat nevében munkaszerződéseket köt a közfoglalkoztatásban
résztvevőkkel.
Szervezi és irányítja a polgári védelmi feladatok ellátását.
A helyi önkormányzat intézményei vezetőinek vonatkozásában gyakorolja az egyéb
munkáltatói jogokat.
Gyakorolja a különböző önkormányzati rendeletekben megjelölt jogosítványait.
A polgármester alapítói, illetve tagsági jogokat gyakorol azokban a társadalmi
szervezetekben, melyeknek az önkormányzat alapítója vagy tagja.
Dönt
a
köztemetésre
benyújtott
kérelmekről
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2. melléklet a 7/2014. (II.28.)
Önkormányzati Rendelethez

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkcióinak megnevezése, felsorolása:

011130
013320
013350
013390
041231
041232
041233
042130
045150
045160
051030
052020
064010
066020
072112
074031
082044
082091
082092
096010
096020
106020
107051
107052
107054

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Köztemető-fenntartás és –működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Egyéb kiegészítő szolgáltatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Egyéb szárazföldi személyszállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
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