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Mende Község Önkormányzat 

 

Képviselő-testületének  

……/2014.(IIII….) számú rendelet-tervezete  

 

a 3/2007.(IV.7.) számú   

képviselő-testület és szervei  

szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról 

 

 

1.§ A 3/2007.(IV.7.) sz. képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló rendelet(továbbiakban SZMSZ) bevezetője és preambuluma helyébe az alábbi rendelke-

zés lép: 

 

„Mende község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló – többször módosított –2011 évi CLXXXIX. törvény 

53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg szer-

vezeti és működési rendjéről. 

 

 

Preambulum 

 

 

Mende község Pest megyében helyezkedik el. 

Mende Község Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvá-

nosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi 

hatalom gyakorlásáról, a mindezekhez szükséges feltételek megteremtéséről, támogatja a la-

kosság önszerveződő közösségeit.” 

 

2.§ Az SZMSZ 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„12. § (1) A képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja: 

- a polgármesterre, 

- bizottságaira, 

-jegyzőre 

        - társulásra - törvényben meghatározottak szerint.” 

 

3.§ Az SZMSZ 16.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„16. § (2) A polgármester, valamint a képviselő-testület bizottságának, jegyzőnek önkormány-

zati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést be-

nyújtani.” 

 

4. § Az SZMSZ 18.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„18. § (2) A képviselő-testület adott évi rendes üléseit lehetőleg minden hónap utolsó csütör-

töke alkalmával, 17 órai kezdettel tartja.” 
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5.§ Az SZMSZ 23.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„23. § A Pest Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezheti a képviselő-testület összehí-

vását."  

 

6.§ Az SZMSZ 24.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„24. § (4) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt lehető-

ség szerint 6 nappal ki kell küldeni.” 

 

 

7.§. Az SZMSZ 50.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„50. § (2) A képviselő-testület hatósági határozataira – a Mötv.-ben foglalt eltérésekkel – a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. évi 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

8.§ Az SZMSZ 52.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„52. § A jegyző gondoskodik a képviselő-testületi határozatok nyilvántartásáról.” 

 

9.§ Az SZMSZ 53.§ (6)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„53. § (6) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.” 

 

10.§ Az SZMSZ 54.§ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„54. § Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a jegy-

ző gondoskodik.” 

 

11.§ Az SZMSZ 55.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„55. § (2) A jegyző gondoskodik a képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartásáról.” 

 

 12.§ Az SZMSZ 56.§ (18) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„56. § (18) A képviselőtest üléséről készült jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a 

jegyző köteles megküldeni a Pest Megyei Kormányhivatal részére.” 

 

13.§ Az SZMSZ 73.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„73. § (1) A képviselő az összeférhetetlenségét megállapító, illetőleg a megbízatása megszű-

nését – a képviselő-testületi ülésekről egy éven át meghaladó részvételének hiánya miatt – 

kimondó képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti – jogszabálysértésre hivatkozás-

sal – a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a megyei bíróságtól.” 

 

14.§ Az SZMSZ 77.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„77. § (8) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, ha a bizottság átruházott hatás-

körben önkormányzati döntést hoz, más esetben emlékeztető készül. 
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A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyző írja alá. 

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a Pest Megyei 

Kormányhivatalnak” 

 

15.§ Az SZMSZ 97.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„97. § (2)  Közmeghallgatást kell tartani az (1) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi tárgy-

körökben, kérdésekben: 

- az egész települést érintő beruházás elhatározása.” 

 

16.§ Az SZMSZ 4. sz. mellékletben „a polgármesterre átruházott hatáskörök” helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 

 

      „…A  polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

Az 1991.évi XX. Tv. (hatásköri törvény) 

21.§. A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátása 

 

40. §.  

d./ a település belterületén – a külön jogszabályban meghatározott növényvédelmi feladatok 

ellátása és ellenőrzése 

 

1995.évi XCI.tv. ( állategészségügyi törvény ) 

 

42.§. (2) 

a./ a települése az állati hullák ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása 

b./ a település területén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmat-

lanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatál-

lomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató, vagy betegségre gyanús ebek és 

macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátása 

 

c./ az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának megszervezéséről való gondoskodás nyil-

vántartás és összeírás alapján. 

 

1993.évi III.tv. ( szociális törvény ) 1997 XXXIII. tv (gyermekvédelmi törvény) 

 

Önkormányzati segély nyújtása 

 

Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok 

 

A közterület-foglalási engedélyekkel kapcsolatos határozatok meghozatala 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, bérbeadása, kezelése” 

 

 

17.§ Az SZMSZ 7. sz. mellékletben a 2.pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2.) Mende SE   Brechl József” 
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Hatálybaléptetés 

 

18. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik - a helyben szokásos módon. 

 

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik az SZMSZ alábbi rendelke-

zései:  

- 1.§ (5) 

- 14.-15.§ 

- 39.§ 

- 64.§ 

- 73.§ (2)-(3) bek. 

- 86.§ (1)-(2) 

 

Kelt: Mende, 2014. március ….. 

 

 

      Kaszanyi József                 Mona Gyula 

       polgármester                     jegyző 


