Homokbödöge Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2019.(VII.11.) önkormányzati
rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 9/2013.(VII.1.)
önkormányzati rendelete módosításáról
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 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. § (1)

A Képviselő-testület Homokbödöge Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
bevezető része helyébe a következő szövegrész lép:
„Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c)
pontjába foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:”

(2) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat hivatala: Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal)
Székhelye: 8561 Adásztevel, Árpád u. 64.”
2. § (1) A Rendelet 7. §-a a következő (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:
a) a képviselőknek,
b) a jegyzőnek,
c) a nem állandó meghívottaknak
ca) az előterjesztőknek és
cb) akiket az ülés összehívója megjelöl.
(6) Az (5) bekezdés c) pontjában megjelöltek számára a meghívóban meg kell jelölni azt, illetve
azokat a napirendi pontokat, melyekre a meghívás történik.”
(2) A Rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.
(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi
pontjához kapcsolódóan
a) a jegyzőt,
b) az illetékes országgyűlési képviselőt.
(3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a
meghívottak közül
a) az önkormányzat intézményének vezetőjét,
b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.”
3. § (1) A Rendelet 27. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A jegyzőkönyvet egy példányban kell elkészíteni.
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(4) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell:
a) a tárgyalt előterjesztéseket, indítványokat, interpellációkat, kérdéseket,
b) a titkos szavazás jegyzőkönyvének 1 példányát,
c) a megalkotott rendeleteket, az elfogadott határozatok mellékleteit,
d) a képviselő kérésére, az írásban benyújtott felszólalását,
e) név szerinti szavazás névsorát.”
(2) A Rendelet 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat – hatályos társulási megállapodás alapján, az abban foglalt feladatok
ellátása céljából
a) a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás,
b) a Győr Nagytérségi Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás és
c) FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
tagja.”
4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
5. § (1) A Rendelet 2019. július 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Rendelet 34. § e) pontját.
Homokbödöge, 2019. július 1.

Áldozó Péter
polgármester

Kelemen László
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. július 11.
Homokbödöge, 2019. július 1.

Kelemen László
jegyző
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1.

melléklet a 8/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

1.

melléklet a 9/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület tagjainak névsora:

2.

1. Áldozó Péter

polgármester

2. Lukács Katalin

alpolgármester

3. Farkas Árpád Pál

képviselő

4. Németh István

képviselő

5. Rajkovics Attila

képviselő

melléklet a 8/2019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. július 15. napjától alkalmazott kormányzati funkciói:
Kódja
011130

Elnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

045120

Út, autópálya építés

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
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051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtés, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

064010

Közvilágítás

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074031

Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai

091250

Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

104037

Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házi segítségnyújtás
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3. melléklet a 82019.(VII.11.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 9/2013.(VII.1.) önkormányzati rendelethez

Az Ügyrendi Bizottság tagjai

Elnök:

Lukács Katalin

Tag:

Rajkovics Attila

Tag:

Horváth Rozália

6

