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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2017.(X.20.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Demecser Város Önkormányzati Képviselő-testülete és Szervei  Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2016. (IX.23.) rendelet módosításáról 

 

Demecser Város Önkormányzat  Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország  

Alaptörvénye  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§  

 

Demecser Város Önkormányzati Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2016. (IX.23.) rendelet ( továbbiakban: rendelet) 7. § (5) bekezdés d.) 

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(d) a Munkatervben tervezett testületi ülésen írásban beszámol, illetve tájékoztatást ad a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, 

két ülés között polgármester által vállalt kötelezettségekről továbbá az adott időszak alatt 

lejárt szállítói tartozásokról önkormányzat és az intézményei tekintetében és kimutatást ad az 

önkormányzat számláin kezelt pénzeszközökről.  

 

2.§ 

 

A rendelet 9. § (5) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
a) írásban beszámol a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az adott időszak alatt lejárt szállítói 
tartozásokról önkormányzat és az intézményei tekintetében, és kimutatást ad az önkormányzat 
számláin kezelt pénzeszközökről, valamint a két ülés között polgármester által vállalt 
kötelezettségekről. 

3.§ 

 

A rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(2) A Képviselő-testület bizottságai: 
a.) Pénzügyi Bizottság     
b.) Ügyrendi Bizottság     
c.) Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  

d) Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság. (rövidített 

neve: Városfejlesztési Bizottság) 
 

4.§  

 

A rendelet 26. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
(6) A polgármester – külön képviselő-testületi felhatalmazás nélkül - ügyletenként 100.000,- forint 
értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról,  amely 30 napon belül együttes forrásfelhasználása, 
kötelezettségvállalása 200.000,-Ft-ot nem haladhatja meg. Kötelezettségvállalásairól a rendes 
ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. Polgármesteri kötelezettségvállalás érvényességi feltétele, 
a Pénzügyi Bizottság mindenkori elnökével történő kettős, együttes aláírása megléte. 
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5.§  

A rendelet 1. számú melléklete az alábbi alcímmel egészül ki: 

 

4/A 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság feladatai: 

 

1. Véleményezi a városrendezési tervet és módosítások tervezeteit. 

2.  Városfejlesztési programot dolgoz ki. 

3.  Véleményezi a feladatkörét érintő fejlesztések megvalósításához benyújtandó 

pályázatok előterjesztésének tervezetét, azok kivitelezését  

4. Véleményezi és figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó beruházok 

megvalósulását. 

5. Véleményezi és figyelemmel kíséri az intézmények fenntartásával kapcsolatos 

feladatok ellátását, javaslatot tesz az önkormányzati ingatlanok hasznosítására. 

6. Véleményezi és figyelemmel kíséri a belterületi utak, járdák, és egyéb 

közterületek fenntartásával, felújításával kapcsolatos önkormányzati feladatok 

ellátását. 

7. Véleményezi és figyelemmel kíséri a közhasználatú zöldterületek (parkok, 

emlékművek stb.) felújításával, fenntartásával kapcsolatos önkormányzati 

feladatok ellátását. 

8. Javaslatot tesz játszóterek kialakítására. 

9. Javaslatot tesz a városi piac fejlesztésére. Figyelemmel kíséri a városi piac 

működését. 

10. Véleményezi és figyelemmel kíséri a városi köztemető üzemeltetését és 

fejlesztését. 

11. Véleményezi és figyelemmel kíséri az ivóvíz biztosításával, 

szennyvízkezeléssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását. 

12. Véleményezi és figyelemmel kíséri a belvízelvezető rendszerek kiépítését, 

üzemeltetését, karbantartását. 

13. Véleményezi a Demecseri Nonprofit Kft üzleti és feladattervét, figyelemmel 

kíséri az üzleti és a feladattervben foglaltak végrehajtását. 

14. Közreműködik az önkormányzat környezetvédelmi programjának 

elkészítésében és végrehajtásának ütemezésében. 

15. Véleményezi a feladatkörét érintő önkormányzati rendeleteket, az 

önkormányzat környezetvédelmi programját, javaslatot tesz a módosításra. 

16. Közreműködik a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet 

érvényesülésének ellenőrzésében. 

17. Javaslatot tesz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kijelölésére. 

18. Közreműködik a megújuló energiaforrások feltárásában, hasznosításában. 

19. Javaslatot tesz az elhanyagolt mezőgazdasági művelésre alkalmas bel és 

külterületi területek, ingatlanok hasznosításának, rendezésének lehetőségeivel. 

20. Figyelemmel kíséri az önkormányzat által benyújtott pályázatokat. 

 

6.§ 

A rendelet 1. számú mellékletének 7. címének 2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
2) Dönt: 

a. térítési díj mérséklése 
b. intézményi elhelyezés tárgyában. 
c. települési támogatás, rendkívüli települési támogatás megállapítása tárgyában. 
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d. a szociális célú tűzifa támogatásokról a helyi rendeletben foglalt szabályok szerint 
e. megszervezi és koordinálja a közfoglalkoztatást ( programonként, meghatározott időre 
vállalt foglakoztatás időszakára) 
f. Havonta ellenőrzi a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók munkába járását, 
foglalkoztatási körülményeit, a vállalt közmunka megvalósulását, eredményét és 
véleményezi a közfoglalkoztatottak foglakoztatási viszonyba kerülők számát, névsorát. 
g) a köztemetés elrendeléséről. 
 
 

7.§ 

A rendelet 1. számú mellékletének IV fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 

IV. 

A polgármesterre átruházott hatáskörök 

8. 

1) Jóváhagyja az illetékes szakbizottságok véleményének kikérése után az intézmények 

szervezeti és működési szabályzatait, illetve szakmai programjait, valamint az azokat érintő 

módosításokat. 

2) Engedélyezi a város címerének felhasználását, illetve forgalomba hozatalát, valamint 

forgalomba hozatal céljából való előállítását. 

3.) A közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozók felett munkáltatói jogkört gyakorol.  

4.) Az Önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatott munkavállalók felett munkáltatói jogokat 

gyakorol. 

5.) Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatott 

közalkalmazottak felett. 

6.) Megállapítja a szép korúak részére járó támogatást, köszönti a szép korúakat. 

7.) Dönt a közútkezelői hozzájárulás kiadásáról, a forgalomszabályozásról, közúti jelzések 

elhelyezéséről, a forgalmi rendről. 

 

8.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) A rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Váradi László                          Dr. Mátyás B. Szabolcs          

polgármester                                       jegyző 

  

        

Jelen rendeletet 2017. október 20 napján. 11 óra 40 perckor kihirdettem. 

 

 

                       Dr. Mátyás B. Szabolcs 

                                  jegyző 

 

 


