Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 20/2014.(XII.10.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról
A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

1.§
A (R ) 6 § (4) bekezdése hatályát veszti.
2.§
A (R ) 8. § (2) bekezdés 2. mondata hatályát veszti.
3. §
(1) A (R ) 9 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület évente legalább hét alkalommal ülést tart, amelyek tervezett időpontjait a
munkatervben jelöli meg. A Képviselő-testület által előre meghatározott esetekben a Képviselőtestület üléséről videofelvétel készül , melyet a település honlapján és a Kábel Tv-ben lehetőség
szerint közzé kell tenni.
(2) A (R) 9.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
1. az önkormányzat költségvetését és zárszámadását
2. az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót
3. az éves ellenőrzési tervet és annak végrehajtását.
4.§
(1) A (R) 13. §. d.) pontját hatályon kívül helyezi
(2) A (R ) 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.
5.§
(1) A (R ) 14 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testületi meghívóval egyidejűleg elektronikus úton kézbesíteni kell az írásos
előterjesztéseket is.
(2) A (R) 14 § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület ülésének időpontjáról a meghívó kiküldésének időpontjában a meghívónak a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével, valamint elektronikus úton a
település honlapján a lakosságot tájékoztatni kell.
6.§
A (R ) 44 § kiegészül a (4) és (5) bekezdéssel:
(4)A jegyzőkönyv oldalainak elválaszthatatlanságát a jegyzőkönyv oldalainak zsinórral való
átfűzésével kell biztosítani
(5) A Képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvet a www.arnot.hu honlapon el kell
helyezni.
7.§

A (R ) 47. § (3) bekezdésében szereplő 3.sz melléklete helyébe jelen rendelet 2.sz. melléklete lép
8.§
A (R ) 50 §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A bizottságok ülését az elnök távollétében a korelnök bizottsági tag vezeti.
9.§
A ( R) 53 § (2) bekezdésében a „4/2010(II.12.)” szövegrész helyébe a „ 17./2014.(X. 23.)”
szövegrész lép.
10. §
A (R ) 56 §-a kiegészül a (7) bekezdéssel
(7) a polgármester a polgármesteri tisztséget főállásban látja el.
11.§
A (R ) 58. § (3) bekezdés „ a Képviselő-testület” szövegrész helyébe a „a polgármester” szövegrész
kerül.
12. §
A (R ) 66 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.
Az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan
gazdálkodik.
13. §
A (R) 69. § (3) és (4) bekezdése hatályát veszti.
14. §
(1)A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2)A „R” e rendeletben nem érintett paragrafusai változatlanul hatályban maradnak.
dr. Üveges István
polgármester

Bodnár Katalin
jegyző

Kelt: Arnóton, 2014. december 09-én a Képviselő-testület ülésén.
Kihirdetve: 2014. december 10.
Bodnár Katalin
jegyző
1. melléklet

Arnót településen működő Alapítványok és Civil szervezetek
1./Az „Arnóti Óvisokért” Alapítvány Arnót, Dózsa Gy.u.1
adószám:18411326-1-05

Barcsák Pálné elnök

2./ Alapítvány a Weöres Sándor Általános Iskola diákjaiért
Arnót, Alkotmány u. 1.

Tőzsér László elnök

3./Kis focisták Nagy Jövője Közhasznú Alapítvány - adószám: 19333085-1-05
Arnót, Rákóczi F.u.10.
Gulyás Dénes elnök
4./Arnót Keresztény Családok Egyesülete Arnót, Széchenyi u. 2.
adószám:18440267-1-05
5./Arnóti Öregfiúk Sportegyesület
adószám:18440951-1-05

Arnót, Lévay u. 1.

Durbák István elnök
Kiss László elnök

6./Eklézsia Alapítvány az Arnóti Református Gyülekezetért és Arnót Községért Arnót, Petőfi S.u. 98.
adószám: 18441268-1-05
Kiss László elnök
7./Arnóti Természetjáró és Sportegyesület Arnót, Lévay u. 1.
Kiss Lászlóné elnök
adószám: 19333559-1-05
8./Sunshine Kulturális Egyesület
adószám: 18447642-1-05

Arnót, Rákóczi u. 5.

Pereverzia Zoltán elnök

9./Ezüst Szál Nyugdíjas Közhasznú Egyesület
adószám:19336741-1-05

Arnót, Kisfaludy 8,
Takács Ferenc elnök

10./ Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
adószám: 18215340-1-05

Arnót, Petőfi S.u. 120.,
Orosz Ferenc elnök

11./

Magyar Katolikus Egyház adószáma: 0011

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL
Zajacz Ernő plébános FELSŐZSOLCA Rákóczi F.u. 30 . 3561
Adószám: 19910378-1-05
GÖRÖG KATOLIKUS EGYKÖZÖSSÉG
Szemerszki Mihály parókus úr 3713 Arnót, Felszabadítók útja 20.
Adószám: 19336655-1-05
Magyarországi Református Egyház adószáma : 0066
REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG
Rácsok András LELKÉSZ ÚR ARNÓT Petőfi S. 98.
Adószám: 18438761-1-05
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ adószáma: 0035
Arnót-Újcsanálosi Evangélikus Társgyülekezet
Buday Barnabás esperes 3713 Arnót, Petőfi S.u. 96.
Adószám: 19914059-1-05

2.melléklet
A bizottságok feladat és határkörei

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG:
véleményezi a költségvetési javaslatot, a költségvetés végrehajtásáról szól beszámolót,
zárszámadást
figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását különös tekintettel a
saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat
vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások indokait és gazdasági
megalapozottságát
véleményezi az önkormányzat kiemelt forrásigényű elképzeléseit
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati
fegyelem érvényesítését
az önkormányzat bevételeinek emelésével kapcsolatban javaslatot tehet önkormányzati
rendelet alkotására, a meglévők módosítására
gyakorolja az önkormányzat rendeleteiben meghatározott hatásköröket,
ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, ellenőrzésével, vizsgálatával
kapcsolatos feladatokat
ellátja
az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapításával
kapcsolatos feladatok
javaslatot tehet a polgármester illetményének emelésére, munkájának elismerésére
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
Véleményezi
1.1. Az önkormányzati szociális hatósági ügyekkel kapcsolatos fellebbezések tekintetében
előkészítő, véleményező és javaslattevő munkát végez.

