MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/2019.(…….)
önkormányzati rendelete
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 14/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Martfű Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(IV.26.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 14/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)
bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:
„Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:”
2. § A Rendelet 8. § (1) bekezdés k.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„k.) Civil Kerekasztal vezetőjét.”
3. § A Rendelet 8. § (3) bekezdése a következő f.) ponttal egészül ki:
„f.) Civil Kerekasztal vezetőjét.”
4. § A Rendelet 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt a 8.§ (3) bekezdésének a.), b.), c.) és
f.) pontjaiban foglalt személyek.
5. § A Rendelet 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az együttes ülésről egy jegyzőkönyv készül, amelyben egymást követően szerepelnek az
egyes bizottságok által hozott határozatok, a saját sorszámozásuk szerint. A jegyzőkönyvet a
résztvevő bizottságok elnökei és egy-egy tagjuk írják alá.”
6. § A Rendelet 58. § (2) bekezdésének Mellékletek: szövegrésze a következő szövegrésszel
egészül ki:
„6. Melléklet: Martfű Város Önkormányzata társulási tagsága”

7. § A Rendelet 1. melléklet III. Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság alcíme a
következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Gyakorolja a települési támogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szociális
ösztöndíjjal kapcsolatos hatásköröket.”
8. § A Rendelet 2. melléklete a következő 29-31. ponttal egészül ki:
„29. Felhívást tesz közzé a közterületek elnevezésének rendjéről szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint új közterület nevének megállapítása, meglévő közterületnév
megváltoztatása előtt.
30. A Nemzeti Ünnepeken kívül elrendelheti a közterületek fellobogózását.
31. Gyakorolja Martfű Város településképének védelméről szóló önkormányzati rendeletben
foglalt hatásköröket.”
9. § A Rendelet 3. melléklete I. Általános feladatok alcíme a következő 9. és 10. ponttal egészül
ki:
„9. Rendszeres kapcsolatot tartanak a feladatkörükbe tartozó helyi szervezetekkel, civil
szerveződésekkel.
10. Véleményezik a közterületek elnevezésére, meglévő közterületnév megváltoztatására
vonatkozó javaslatot.”
10. § A Rendelet 3. melléklet 1.a.) pontja a következő a.r. alponttal egészül ki:
„a.r Évente felülvizsgálja és javaslatot tesz a helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló
önkormányzati rendelet módosítására.”
11. § A Rendelet e rendelet 1 melléklete szerinti 6. melléklettel egészül ki.
12. § (1) A rendelet
a) 11. § (5) bekezdés b) pontjában az „5 millió” szövegrész helyébe a „10 millió” szövegrész,
b) 24. § (4) bekezdésében a „szövegét és kihirdetésének tényét.” szövegrész helyébe a „számát
és tárgyát” szöveg,
c) 26. § (2) bekezdésében a „8 nappal.” szövegrész helyébe a „8 nappal korábban.” szöveg,
d) 28. § (3) bekezdésében a „32/2010.(XII.31.) KIM rendelet (továbbiakban: KIM rendelet) 9.
§” szövegrész helyébe az „5/2019.(III.13.) IM rendelet (továbbiakban: IM rendelet) 11. §”
szöveg,
e) 29. § (3) bekezdésében a „KIM rendelet 13 §-ában” szövegrész helyébe az „IM rendelet 15
§-ában” szöveg,
f) 36. § (7) bekezdésében az „Ezt követően” szövegrész helyébe az „Amennyiben az interpelláló
a választ nem fogadja el,” szöveg,
g) 41. § (1) bekezdés a) pontjában a „7 fő (4 képviselő és 3 nem képviselő tag)” szövegrész
helyébe az „5 fő (3 képviselő és 2 nem képviselő tag)” szöveg,
h) 51. §-ában a „4. függeléke” szövegrész helyébe a „6. melléklet” szöveg lép.
(2) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás
átvételéről és átadásáról szóló 39/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelete 1. mellékletének
Nyilatkozat táblázata helyébe e rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat lép.

13. § (1) A rendelet 2019. október 24-én
órakor lép hatályba, és hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet
a) A Képviselő-testület szervei alcíme,
b) 55. §-a
c) 56. § -a,
d) 29. § (1) bekezdése,
e) 54. § (2) bekezdése,
f) 1. melléklet I.1., I.2. és I.4. pontja,
g) 2. melléklet 3. pontja,
h) 3. melléklet b.i. alpontja, a 2.15. és a 3.16. pontja.
i) 57. § (2) bekezdésében az „és népi kezdeményezés” szövegrész,
j) 58. § (2) bekezdésében a „4. függelék: Martfű Város Önkormányzata társulási tagsága”
szövegrész.
(3) Hatályát veszti Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 39/2013.(XII.6.) önkormányzati rendelete 4. § (1)
bekezdésében az „a Képviselő-testület, a Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások
odaítéléséről a polgármester, a képviselők rendelkezésére álló támogatási keretek felosztásáról
a képviselő felajánlása alapján” szövegrész.

Dr. Papp Antal
polgármester

Szász Éva
jegyző

1. melléklet ../2019.() önkormányzati rendelethez

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása
Székhely: Öcsöd, Kossuth tér 1.

2. melléklet ../2019.() önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat
I.
Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:
…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora terhére……………..... .Ft
….....................……………………………………...célra ……………………….……………….. Ft
….........................……………………………….…..célra ….............…………………………….. Ft
……….........................…………………….………..célra …………………………………………Ft
…………......................................................………..célra ……………………. …………………..Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert
pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó
részére.

Martfű, 201...…………………………
…………………………………………..
kérelmező neve, aláírása

