
Besenyőtelek Községi Önkormányzat polgármesterének
4/2020. (V.29.) ‚‘eszélyhelyzeti rendelete

Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

9/2015. (IX.10) önkormányzati rendelet módosításáról

Besenyőtelek Községi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére a 40/2020. (III 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVI!! törvény (továbbiakban: Kat.) 46. .f (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
eljárva

Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (I)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2015. (IX.10) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 22.* (3)
bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:

„e) Képviselő-testület bizottságának elnöke vagy képviselő,”

2.*

Az SZMSZ 22.* (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő — testület ülésére a 22.* (I) bekezdésében felsorolt előtetjesztéseket kizárólag
írásban lehet benyújtani. Az írásos előteijesztést a Képviselő — testület ülését legalább 10~p~l
megelőzően, a jegyzőhöz kell eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik
valamennyi anyag postázásáról. Az előteijesztések megküldésének módja papír alapú vagy
elektronikus.”

Az SZMSZ 22.* (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Szóbeli előteijesztést kivételesen lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot
akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre kivételesen szóban kerül sor. A határozati
javaslatot a Képviselő — testület ülését legalább 10 nappal megelőzően, a jegyzőhöz kell
eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik valamennyi anyag postázásáról.”



Az SZN4SZ 22.~-a az az alábbi (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„ (8) A képviselő-testületi ülésen csak a polgármester engedélyével osztható ki előtetjesztés.”

„(9) A napirend tárgyalása során — amennyiben az ügy igényli — a polgármester
kezdeményezheti a napirend elnapolását és elrendelheti az írásbeli előkészítést.”

Az SZMSZ 23.*-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„23.* (1) Az előterjesztés kötelező tartalmi elemei:
a) az előterjesztés tárgyának tényszerű bemutatása;
b) az előzmények (a tárggyal kapcsolatosan hozott korábbi döntések, azok végrehajtásának

eredménye);
c) jogszabályi hivatkozások;
d) javasolt döntési változatok és annak indokai;
e) a javasolt döntési változatok költségtényezői;
[) határozati javaslat vagy rendelettervezet;
g) annak jelzése, hogy mely bizottság tárgyalja;
h) a végrehajtásért felelő személy vagy szerv megjelölése határidő megjelölésével;
i) jegyző törvényességi ellenjegyzése, kivéve a tájékoztatót és beszámolót;
j) ha az előterjesztés olyan személyes adatot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalához
az érintett nem járul hozzá, ennek jelzése; továbbá, ha államtitkot vagy szolgálati titkot
tartalmaz, akkor a „titkos” minősítési jelölés.

(2)Az előterjesztések csak az érintett bizottságok véleményének, valamint a jegyző
jogszerűségi észrevételeinek ismeretében tűzhetők napirendre.’

Az SZMSZ 60.*-a az alábbi (2)-(4) bekezdéssel egészül ki:

„ (2) A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási Rendje:
Hétfő 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Kedd az ügyfélfogadás SZÜNETEL
Szerda 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
Csütörtök az ügyfélfogadás SZÜNETEL
Péntek 8.00-14.00 óráig”

„(3) A Jegyző a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjével megegyezően minden szerdai
napon fogadóórát tart.”

„ (4) A Polgármesteri Hivatal külön szabályzat szerint működik, amely részletezi a
Polgármesteri Hivatal feladatait, szervezeti felépítését és működésének rendjét.”



7. *

Záró rendelkezések

(1) Az SZMSZ e rendelettel nem módosított *-ai nem változnak.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon - szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Veres-Horváth Anett 1-lelga
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. május 29.
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Veres-Horváth Aneti Helga
jegyző




