Ófehértó Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2019. (IX.18.)
önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Ófehértó Község Önkormányzata 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 Rendelet 7.§ (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
a) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati
képviselők és a polgármester választásának eredményéről;”
2.§
A Rendelet 19.§ (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ a) A polgármester a módosító indítványokat az eredeti javaslatot megelőzve bocsátja
szavazásra. A képviselő-testület a módosító indítványokról az elhangzás sorrendjében dönt. A
módosító indítványok elfogadásához ugyanolyan szavazati arány szükséges, mint az eredeti
javaslat elfogadásához szükséges lett volna.”
3.§
A Rendelet 19.§ (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(3) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt,
akkor a képviselő testület elutasító döntést hoz. Amennyiben ügyrendi javaslatra, szünet
elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsátja a javaslatot és a javaslat
ismételten nem kapja meg az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt, akkor a képviselőtestület ismételten elutasító döntést hoz.
(4) Ha a képviselő-testület az (3) bekezdésben szabályozott eljárásában újból elutasító
döntést hoz, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell
tűzni, ha a döntésre törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség. ”
4.§
A 23.§-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(3) A rendelet-tervezet véleményezésére jogosult szervek:
a) Pénzügyi Bizottság;
b) Szociális és Egészségügyi Bizottság;
c) érintett társadalmi szervezetek;
d) érintett gazdasági társaságok.”
5.§

A Rendelet 24.§ (7) bekezdését hatályon kívül helyezi.
6.§
A 31.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(1) Amennyiben a képviselő az Mhötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott, a személyes
érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja a képviselő-testület a
képviselő tiszteletdíját 3 hónapra 25 %-kal csökkenti.”
7.§
A Rendelet 34.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ (1) A polgármester a településen főállásban látja el feladatait.
(2) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségi szabályait, a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségét, a polgármesteri tisztség megszüntetésnek szabályait az Mhötv.
szabályozza.
(3) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc
munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek
hiányában az alpolgármesternek, illetve ha az alpolgármesteri tisztség nincs betöltve,
vagy az érintett tartósan akadályozva van a pénzügyi bizottság elnökének.”
8.§
A Rendelet 34.§ f) helyébe a következő rendelkezés lép:
„ f) Az önkormányzat társulásai”
9.§
A Rendelet 44.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„
(1) „Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás, 4561Baktalórántháza,
Köztársaság tér 16. sz.
(2) Ófehértói Gondozási Társulás – gesztorként, 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.
(3) Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás – tagként, 4564. Nyírmada,
Ady Endre út 16.
(4) Apagy és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás – tagként, 4553 Apagy, Kossuth u. 145.
(5) Kelet-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás – tagként, 4553 Apagy, Kossuth u. 145.
(6) Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás –tagként, 4700 Mátészalka,
Hősök tere 9.
(7) A társulások feladatait a Rendelet 7. számú mellékelte tartalmazza.”
10.§
A Rendelet az alábbi 7. számú mellékelttel egészül ki:
„7. számú melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
A társulások feladatai:

1./A Közép-Nyírségi Kistérségi Többcélú Társulás tagjaként, azzal együttműködve a
következő feladatokat látja el:
a) belső ellenőrzési feladatok,
2./Az Ófehértói Gondozási Társulás tagjaként, azzal együttműködve a következő
feladatokat látja el:
a) Fogyatékossággal élők nappali ellátása
b) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
c) Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
d) Idősek nappali ellátása
e) Demens betegek nappali ellátása
f) Család és gyermekjóléti szolgáltatások
g) Szociális étkeztetés szociális konyhán
h) Házi segítségnyújtás
i) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
3./A Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás – tagjaként, azzal
együttműködve a következő feladatokat látja el:
a) A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli
közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a
lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
4./Apagy és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás – tagjaként, azzal együttműködve a
következő feladatokat látja el:
a) Az „Apagy és térsége ivóvízminőség-javító projekt” beruházás megvalósítása
5./Kelet-Nyírségi Vízi-Közmű Beruházási Társulás útján gondoskodik az önkormányzat
szennyvízcsatornázásáról.
6./Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
együttműködve a következő feladatokat látja el:
a) közös területfejlesztési célok kidolgozása és megvalósítása.”

–

tagjaként,

11.§
Ez a rendelet 2019. szeptember 19. napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Ófehértó, 2019. szeptember 18.
Simon József
polgármester

Boráné Hegedüs Erzsébet
mb. jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:
Ófehértó, 2019. szeptember 18.

azzal

Boráné Hegedüs Erzsébet
mb. jegyző

