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Kípvisdő-testüMéne
6/2018. (í2HL28.) önkormányzati rencfefete
a kJpvisdő-testüLt ás szervei szervezeti ás műtöc[ási
szabá(yzatdró(szó2
16/2014. (XII. 16.) sz. rendelet módosításáró(

L.

11 renőefet Pj6irc[etve: 2018. augusztus 28-án.

A

Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (VHI.28.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
16/2014.(XJI.16) OR módosításáról
Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptön’ény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljána a következőket rendeli el:
1.
(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és múködési szabályzatáról szóló l6i20N (Xli.] 6.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.

(2) Ezen rendelet 2018. szeptemberi, napján lép hatályba.
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Kovács Imre
polgármester
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JFleródekné Szász Agota
jegyzö
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A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 28.

Szász Ágota

a 6,’2018.aJII.28.) önkonndnv:ati rendelet], melléklete

A képviselő-testület által polgármesterre, jegyzőre átruházott hatáskörök
1. A Képviselő-testülettől a polgármesterre:
a. Rendelkezik az általános tartalékalapból a költségvetési rendeletben meghatározott
mértékig. s erről a testületnek soron következő ülésén beszámol.
b. Dönt az ideiglenesen szabad pénzeszközök betét- elhelyezéséröl. az egyéb banki
szolgáltatások igénybevételéről.
c. Gondoskodik a közutak tisztántartásáról, a hó eltakadtásról, továbbá az utak síkosság
mentesítéséről
d. Ellátja a helyi címer és zászló használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatot.
e. Gyakorolja az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi
jogosítványokat, az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost
megillető nyilatkozattételi jogot. továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az
ügyfél jogát, gondoskodik az önkormányzat jogi képviseletéről. A korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén
köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Aláírja
a meghatározott értékbatár feletti önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznositására
irányuló szerződést. Jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a
vagyonhasznosítási jogügyletek, a nem intézményi használatban lévő bérleti
szerződések, illetve Képviselő-testületi döntést követően a biztosítási szerződések
megkötésére.
f. Aláírja a lakásokról és helyiségekről szóló külön rendelet alapján előkészített bérleti
és adásvételi szerződéseket.
g. Dönt a hulladékkezelési kőzszolgáltatásról szóló külön rendeletben meghatározott
méltányossági kérelmek elbírálásáróL
h. A polgármesternél a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló külön
rendeletben meghatározottak alapján helyi népszavazás kezdeményezhető, illetve népi
kezdeményezés nyújtható be. A polgármester az aláírásgyűjtő íveket a rendelet szerint
továbbítja a helyi választási bizottságnak.
i. Dönt az ingatlan-végrehajtás során a végrehajtás alá vont ingatlanra az ingatlan
fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot megillető elővásárlási jogról.
j. Dönt az e(zves szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott esetekben
k. Dönt aszociális célú tűzifa odaítéléséröl
I. Dönt közterület-foglalási engedélyek kiadásáról
m. Dönt a közterületi í9lmforgatás engedélyezéséről
n. Dönt aszociális étkeztetés iránti kérelmekről
o. Dönt a házi segítségnyújtás iránti kérelmekről
-

-

2. A Képviselő-testülettől a jegyzőre
p. a. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (30/l988.(IV.21.) MT rendelete a
törvény
q. végrehajtásáról) 42/A. -ban felsorolt közútkezelői hozzájárulások elbírálása
r. b. Házszám megállapítása
s. c. A rendkívüli ügyfélfogadási rend megállapítása
t. d. Dönt az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletben meghatározott esetekben

