ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2016. (II. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 4/2015. (II. 19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. §
A R. 22. § (3) bekezdése hatályát veszti.
3. §
A R. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(4) A Képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a
következő kérdésekről:
a) képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszok,
b) név szerinti szavazás elrendelése,
c) 2 fő jegyzőkönyvet hitelesítő személy megválasztása.
4. §
A R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A testületi ülésről 2 eredeti példányban kell jegyzőkönyvet készíteni, melyet a
polgármester, a jegyző, és két fő jegyzőkönyv-hitelesítő képviselő ír alá.
A jegyzőkönyv egyik eredeti példányát a jegyző kezeli, a másik eredeti példány az irattárban
kerül elhelyezésre.
5. §
A R. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(6) Az együttes ülésről jegyzőkönyv készül. Az együttes ülés jegyzőkönyvezésére
vonatkozóan a rendes képviselő – testületi ülésre vonatkozó szabályok az irányadók.

Záró rendelkezések

6. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tatainé Popp Rita
Dr.Mátyus-Minkó Nikoletta
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Ásványráró, 2016. február 17.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

jegyző

1. melléklet
Ásványráró Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók
szerinti besorolása
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető - fenntartás és – működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület - kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

