Elıterjesztés és általános indoklás
a hatáskörök átruházásáról szóló ../2010. (… …) sz. önkormányzati rendelethez

Tisztelt Képviselı-testület!

A 2010. október 03-i önkormányzati választások után felálló új bizottsági
struktúra eredménye, hogy a szociális és gyermekjóléti hatáskörök címzettje szinte
kivétel nélkül a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság lesz. A vonatkozó
tárgykörő rendeletek módosítása mellett szükséges a hatáskör átruházás szabályainak
ehhez való illesztése is.
Mivel a korábbi rendelet szerkezetét alapjaiban forgatja fel az új szabályozás,
ezért egyszerőbbnek találtam új rendeletet elıterjeszteni.

Alsónémedi, 2010. október 11.

Tisztelettel:
Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
../2010. (… …) sz. önkormányzati rendelete a hatáskörök átruházásáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV.
tv. 9. §. (3) bekezdése alapján a Képviselı-testületet megilletı hatáskörök
átruházásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A Képviselı-testület a Polgármesterre ruházza át a következı hatásköröket:
a) a szociális ellátásokról szóló 8/2006. (VII. 10.) sz. rendelet 12. § (9) bekezdésében
szabályozott átmeneti segély megállapítását,
b) az állattartásról szóló 17/2009. (X. 28.) sz. rendelet 3. §-ában meghatározott
hatásköröket,
c) a közterületek használatáról, valamint az utcanév és házszám táblákról szóló
8/2005. (VII. 08.) sz. rendelet szerint a közterület használati engedély kiadását.
d) az önkormányzati lakások bérbeadását azzal, hogy köteles a Képviselı-testület által
külön határozatban elfogadott bérleti szerzıdés mintát használni, kivéve
– ha nem köztisztviselı, közalkalmazott vagy Önkormányzattal munkaviszonyban álló
(a továbbiakban: önkormányzati dolgozó) jelentkezik bérlınek vagy
– ha több önkormányzati dolgozó jelentkezı van egy megüresedett lakásra.

2. §
A Képviselı-testület a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságra ruházza át
a) a képviselıi vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, vizsgálatával és ellenırzésével
kapcsolatos hatásköröket.
b) az önkormányzat tulajdonában álló, az 1. § d) pontja alá nem tartozó helyiségek
bérbeadási jogkörét azzal, hogy köteles a Képviselı-testület által külön határozatban
elfogadott bérleti szerzıdés mintát használni.

3. §
A Képviselı-testület a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságra ruházza át
a) a szociális ellátásokról szóló 8/2006. (VII. 10.) sz. rendeltben meghatározott
önkormányzati hatásköröket azon rendelet 12. § (8-9) bekezdéseiben szabályozott
átmeneti segélyezés kivételével,
b) a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006. (VII. 10. ) sz. rendeltben meghatározott
önkormányzati hatásköröket,
c) a felsıoktatási intézményben tanulók támogatásáról szóló 8/1996. (VI. 28.) sz.
rendeletben meghatározott önkormányzati hatáskört,

d) a tehetséges gyermekek támogatásáról szóló 10/2007. (VII. 02.) sz. rendeletben
meghatározott önkormányzati hatáskört.

4. §
(1) Jelen rendelet 2010. október 19-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı
ügyekre is alkalmazni kell.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a hatáskörök
átruházásáról szóló 14/2006. (X. 18.) sz. önkormányzati rendelet, valamint az ezt
módosító 5/2007. (III. 08.) sz. önkormányzati rendelet.

Alsónémedi, 2010. október 11.

Vincze József
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı

