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Hort Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
A Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hort 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.§

Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének „A Nagyközségi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 19/2011. (XII. 1.) sz. Rendeletének
1. sz. melléklete
A Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházása
Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság ügyeinek folyamatos és gyors
intézése érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben biztosított jogkörében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. tv-ben meghatározott egyes hatásköreit az itt megnevezett bizottságára, valamint
a polgármesterre ruházza:
I.
1.) A polgármesterre átruházott hatáskörök:
a) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, a Képviselő-testület által az éves költségvetésben
biztosított keretösszeg felhasználása a módosított 1993. évi III. tv., valamint az 1997. évi XXXI.
tv-ből eredő hatáskörök, figyelemmel a törvények keretei között alkotott helyi rendeleti
előírásokra,
b) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendeletben foglalt feladatok,
c) Közterület-foglalás iránti kérelemről szóló döntés, a közterület-használati díj mértékének és
fizetési módjának megállapításáról szóló helyi rendeletben foglalt feladatok.
d) Szerződések kötése 2.000.000,- Ft összegig, kivéve ingatlanok értékesítése.
3.) Társulásra átruházott hatáskörök:
a) orvosi ügyeleti szolgálat ellátása,
b) Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás (kommunális hulladékkezelés).
II.
1.) A polgármester tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a részére átruházott
hatáskörben az alpolgármester jár el.
2.) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.

3.) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben végzett tevékenységről a jogosított
évente egy alkalommal összefoglaló jelentésben kötelesek tájékoztatást adni.

2.§
(1) Ezen rendelet 2017. június 1-én lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépése napjától kell
alkalmazni.
(2) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Hort, 2017. május 31.

Kerek Oszkár sk.
polgármester

Laczikné dr. Barati Katalin sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017.május 31.
Hort, 2017. május 31.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

