Borsodszirák Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezedés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2011.(III.25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.). 50. §-a a következő (3)-(10) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A bizottság éves munkaterv alapján végzi tevékenységét, amelyet tájékoztatás céljából a
képviselő-testületnek bemutat.
(4) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
(5) Az elnök köteles összehívni a bizottságot a képviselő-testület határozatára.
(6) Bármely képviselő javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság hatáskörébe tartozó ügy
megtárgyalását, amelyet a bizottság következő ülése elé kell terjeszteni.
(7) A bizottság elnöke, tagja adott ügyben elfogultságát bejelentheti. Ez esetben a vitában és a
döntés hozatalban nem vehet részt.
(8) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyző írja
alá. A jegyzőkönyv a képviselő-testület ülésére vonatkozó előírások figyelembe vételével
készül.
(9) A jegyző gondoskodik a jegyzőkönyvek Kormányhivatalhoz történő továbbításáról és a
hozott döntésekről nyilvántartást vezet.
(10) A bizottság ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
2. §
Az R. 5. § (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (2) Nem kötelezõ feladatellátás keretében támogatja a helyi sportegyesület és az egyház
tevékenységét.”
3. §
Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A képviselõ - testület megbízatásának idõtartamára gazdasági programot fogad el. A
gazdasági program idõarányos végrehajtásáról a polgármester évente tájékoztatja a képviselő testületet.”
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4. §
Az R. 25.§ (4) bekezdésében a „határozathozatal előtt” szövegrész helyébe a „döntéshozatal
előtt” szöveg lép.
5. §
Az R. 25. § (5) bekezdésében a „határozati javaslatot” szövegrész helyébe a „döntést” szöveg
lép.
6. §
(1) Az R. 49. § (1) bekezdésnek a) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:
„A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 fő képviselőből áll. Tagjainak névsorát e rendelet 3. számú
függeléke tartalmazza.”
(2) Az R. 49. § (1) bekezdésnek b) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:
„A Szociális Egészségügyi Ifjusági és Sport Bizottság 4 fő képviselőből és 3 fő nem képviselő
tagból áll. Tagjainak névsorát e rendelet 4. számú függeléke tartalmazza.”
7. §
Az R. 52.§ -a helyére a következő rendelkezés lép:
„52.§ A Szociális Egészségügyi Ifjusági és Sport Bizottság általános feladatai a helyi
önkormányzatokról szóló törvényben meghatározottakon túl:
a) a képviselő-testület munkatervéhez javaslattétel,
b) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, szociális,egészségügyi ifjúsági sport
témák elõterjesztései elkészítésében való részvétel,
c) sürgősségi indítvány kezdeményezése, bizottsági ajánlástétel,
d) a képviselő-testületi döntések végrehajtásának megszervezése,
e) a település szociális és egészségügyi helyzetének figyelemmel kísérése
f) az egészségvédelmi feladatok ellátása érdekében az illetékes intézményekkel,
társadalmi szervezõdésekkel való együttműködés segítése
g) az önkormányzat által biztosított segélyezési keretek ésszerű felhasználása
h) a gyermek és ifjúságvédelmi munka hatékonyságának növelése
i) az idõskorú lakosság életkörülményeinek javítása
j) a település sportéletének figyelemmel kísérése, segítése
k) mindazoknak a hatásköröknek az ellátása, amelyeket törvény vagy az önkormányzat a
bizottság hatáskörébe utal. „
8. §
Az R. 2.§-ában, 41.§-ában és 55.§-ában a „külön” szövegrész helyébe az „önkormáyzati”
szövegrész lép.
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9. §
Az R. 56. § -ában az „önálló és részben önálló költségvetési intézményeinek” szövegrész helyébe
a „költségvetési szerveinek” szövegrész lép.
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti
11. §
Hatályát veszti az R. 6.§ (1) bekezdés a) pontja, és a 6.§ (3) bekezdése.

Tóth Attila
polgármester

Lippai Istvánné
jegyzõ

A kihirdetés napja: 2011. szeptember 14.

Lippai Istvánné
jegyző

