
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

1 /2018. (II.21.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Csörög Község Önkormányzata az Alaptörvény 32.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 6.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6. § (2) A munkaterv összeállításához a polgármester javaslatot kér: 

a) a képviselő-testület tagjaitól (1. függelék), 

b) a bizottságtól, 

c) tanácsnoktól, 

d) jegyzőtől, 

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökétől, 

f) az önkormányzati intézmény vezetőjétől, és 

g) a képviselő-testülettel együttműködési megállapodást kötött önszerveződő közösségek 

vezetőitől.” 

2.§ A Rendelet 12.§ (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„12.§ (7) A képviselő-testület elé döntést igénylő kérdésben előterjesztés benyújtására jogosult 

a) a polgármester, alpolgármester, 

b) a képviselő-testület tagja, 

c) a témakör szerint illetékes bizottság, 

d) a témakör szerint illetékes tanácsnok, 

e) a jegyző, 

f) az önkormányzati intézmény vezetője, 

g) a polgármester által felkért személy.” 

3.§ A Rendelet 13.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. § (1) A napirendi javaslatban nem szereplő előterjesztés sürgős tárgyalását javasolhatja a 

képviselő-testületnek: 

a) a polgármester, 

b) a képviselő-testület tagjai 

c) a képviselő-testület bizottsága, 

d) a tanácsnok, 

e) a jegyző.” 

4.§ A Rendelet 49.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„49.§ (1) A Képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek 

a javaslatára az önkormányzati képviselők közül minősített többséggel 

a) Sport ügyekért felelős tanácsnokot 



b) Közbiztonságért felelős tanácsnokot 

c) Környezetvédelemért felelős tanácsnokot választ. 

A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatok 

ellátását. 

(2) A tanácsnoki feladatkör képviselő-testületi megszüntetése esetén a tanácsnoki megbízás is 

megszűnik.”  

 

5.§ A Rendelet 3. melléklete Csörög Község Önkormányzata szakmai alaptevékenységének 

kormányzati funkciók szerinti megjelölése az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki: 

„104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 

6.§ A Rendelet Helyi népszavazás alcíme és 33.§ (1) -(3) bekezdése hatályát veszti. 

7.§ (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2)  E rendelet 4.§-a 2018. március 1. napján lép hatályba. 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó                                                     Chrobák Zoltánné dr.   

         polgármester                                                                            jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indokolás 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

1. §-hoz: A munkaterv összeállításához javaslattevők köréről rendelkezik. 

  

2. §-hoz: A képviselő-testület elé döntést igénylő kérdésben előterjesztés benyújtására 

jogosultak köréről rendelkezik. 

 

3. §-hoz: A napirendi javaslatban nem szereplő előterjesztés sürgős tárgyalására javaslattevők 

köréről rendelkezik.  

 

4. §-hoz: Tanácsnokok választásáról, feladatáról rendelkezik. 

 

5. §-hoz: Az Önkormányzat szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciói közé az 

intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkció felvételéről rendelkezik.  

 

6. §-hoz: Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 

 

7. §-hoz: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

 
 


