NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2015. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
4/2009. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Nagydorog Nagyközség 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. §
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2.§
(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és 2015. március 2. napján hatályát
veszti.
Kovács György
polgármester

dr. Sátor Vera
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Nagydorog, 2015. február 13.
dr. Sátor Vera
jegyző
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1. melléklet
a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet
a
4/2009. (III.30.) önkormányzati rendelethez
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK
JEGYZÉKE
A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI HATÁSKÖRÖK







a közfoglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása

települési lakásfenntartási támogatás megállapítása,
rendkívüli települési támogatás megállapítása,
házasságkötési támogatás megállapítása,
karácsonyi ajándékutalvány listájának jóváhagyása,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása.

GAZDÁLKODÁSI HATÁSKÖRÖK
-

A nettó 500.000,- Ft-ot meg nem haladó becsült értékű beszerzések, feltéve, hogy azok nem
esnek a Kbt. 40. §-ában szabályozott egybeszámítási kötelezettség alá, a polgármester
hatáskörébe tartoznak.

-

a nettó 500.000,- Ft-ot meghaladó, de a nettó 3.000.000,- Ft-ot el nem érő becsült értékű
beszerzések, feltéve, hogy azok nem esnek a Kbt. 40. §-ában szabályozott egybeszámítási
kötelezettség alá, a polgármester hatáskörébe tartoznak, azzal, hogy a polgármester köteles
legalább három ajánlattevőt megkeresni ajánlattételre.

-

Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető
nyilatkozattételi jog, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogának
gyakorlása.

-

Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatok (elővásárlási
jog gyakorlása, telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár-rendezés, közmű ügyekben
tulajdonosi hozzájárulás, az elidegenítési és terhelési tilalmak törlése, valamint a
további megterheléshez való hozzájárulás) megadása.

-

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy egy évet meg nem haladó, határozott
időtartamú bérbe, haszonbérbe adása.

-

500.000,- Ft-os értékhatár alatt az ingó üzleti vagyontárgy tulajdonjogának
átruházása.

-

Az üzleti vagyontárgy hasznosítása, kivéve a vagyontárgy apportálását és
megterhelését, biztosítékul vagy zálogba adását, valamint annak öt évet meghaladó
időtartamú bérbe adását, azon öt évet meghaladó időtartamú vagyonkezelői jog,
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haszonélvezeti jog létesítését, továbbá annak öt évet meghaladó mezőgazdasági
haszonbérbe adását.
-

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben az önkormányzati tulajdonú
közutak területének nem közlekedési célú igénybevételéhez történő hozzájárulással
kapcsolatban részére biztosított hatáskörök.

-

A közterület-használat engedélyezése.

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK
GAZDÁLKODÁSI HATÁSKÖRÖK
-

Elvégzi a polgármesteri, alpolgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálatát.

-

Kivizsgálja a képviselők, bizottságok nem képviselő tagjai elleni méltatlansági
kezdeményezéseket.”

Kivizsgálja
a
képviselői
összeférhetetlenség
megállapítására
irányuló
kezdeményezéseket, valamint átveszi az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló
jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített
lemondó nyilatkozatokat.

