Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2011. (XI. 30.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról
1.§ Az 1.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselőtestület hivatala:
Olaszliszka-Makkoshotyka-Vámosújfalu Községek Körjegyzősége
2.§ A rendelet az alábbi 15/A.§-val egészül ki:
(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét és
indokolását (a továbbiakban: tervezet).
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
a) a költségvetésről és annak módosításáról,
b) a helyi adóról és annak módosításáról,
c) a költségvetés végrehajtásáról,
d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak módosításáról,
e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzéséről és juttatásairól szóló tervezetet,
valamint
f) azon tervezetet melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek főződik, vagy
amelynek egyeztetésre bocsátásából kifolyólag az önkormányzatot súlyos anyagi hátrány
érné,
g) az önkormányzati rendeletet módosító tervezetet, ha az csak magasabb szintű
jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.
(3) A társadalmi egyeztetés az önkormányzat honlapján erre a célra kialakított oldalon
megadott e-mail címen keresztül biztosított véleményezés (a továbbiakban: általános
egyeztetés) útján, postai úton vagy szükség esetén közmeghallgatás keretében történik.
(4) Az (3) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt
nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről. A
névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet.
(5) A véleményezésre minimum 5 napot kell biztosítani úgy, hogy a véleményezés
határideje nem akadályozhatja a képviselő-testületi ülések előkészítését.
(6) Az általános egyeztetésre történő megjelentetésre a körjegyzőség hirdetőtábláján,
valamint a település honlapján fel kell hívni a lakosság figyelmét.
(7) Az előterjesztő mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról összefoglalót készít. A
jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.
(8) Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelet-tervezettel együtt kell a
Képviselő-testület elé terjeszteni, és ezzel egy időpontban kell közzétenni. A közzétett
tervezeteket a közzétételtől számított 3 hónapig nem lehet a honlapról eltávolítani.
3.§ A 23.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
23. § (1) A képviselő-testület Makkoshotyka Község Önkormányzat Képviselőtestületével
és Vámosújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületével együtt - pályázat alapján - a
jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározott képesítési követelményeknek
megfelelő körjegyzőt nevez ki, határozatlan időre.
4.§ A 24.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
24. § (1) A képviselőtestület Makkoshotyka Község Önkormányzatával és Vámosújfalu
Község Önkormányzatával együtt egységes hivatalt hoz létre – OlaszliszkaMakkoshotyka-Vámosújfalu Községek Körjegyzősége elnevezéssel – az önkormányzat
működésével, önkormányzati valamint az államigazgatási hatósági ügyek döntésre való
elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

(2) A képviselőtestület Makkoshotyka Képviselőtestületével és Vámosújfalu
Képviselőtestületével együttesen a polgármesterek előterjesztésére a körjegyző
javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a körjegyzőség belső szervezeti
tagozódását, munka és ügyfélfogadásának rendjét, valamint a működéshez szükséges
feltételeket, a működési és fenntartási költségeket.
5.§ E rendelet 2011. december 1-én lép hatályba.

