
 

Márkó Község 

Önkormányzat Képviselő Testületének 

8/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (VII.9.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
 

Márkó Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2013. (VII.9.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. § -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

(4) Márkó Község Önkormányzata a kormányzati funkciókat az 1. mellékletben foglaltak 

szerint határozza meg.  

 

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A képviselő-testület a hatáskör gyakorlását az alábbi ügyekben ruházza át a polgármesterre: 

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 

b) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás 

c) születési támogatás 

d) temetési támogatás céljából igényelt rendkívüli települési támogatás 

e) települési segély nyújtása 

f) közterület használati engedély kiadása 

g) gondoskodik a házi segítségnyújtás működéséről; 

h) a közút más célú használata esetén a tulajdonosi hozzájárulás kiadása; 

i) a községi szabályozási terveknek megfelelő közműhálózatok – ivóvíz, közcsatorna, 

elektromosság, földgáz, telefon, kábeltévé, felszíni vízelvezetés, közút – létesítése esetén 

tulajdonosi jogok gyakorlása, hozzájárulások, nyilatkozatok megadása és 

j) építéshatósági eljárások körében nyilatkozat – mint érintett ügyfél – az önkormányzati 

vagyont érintő ingatlanok szomszédságában történő engedélyek kiadásánál, a határozat 

tartalmát megismerve él az ügyfél jogával: lemond fellebbezési jogáról vagy fellebbezést 

nyújt be. 

 

3.§ A Rendelet 7. § (4) bekezdésének e) pontjában a „polgármesteri” szövegrész helyébe a 

„közös önkormányzati” szöveg lép. 

 

4.§ A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A képviselő-testület ülésének vezetésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény rendelkezései az irányadóak.” 

 

5.§ A Rendelet 15. § (5) bekezdésében a „határozati” szövegrész helyébe a „döntési” szöveg 

lép. 

 

6. § A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23.§ (1) A képviselő-testület Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottság elnevezéssel három fős bizottságot hoz létre. 

 



(2) Az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 

a) nyilvántartja a vagyonnyilatkozatot, 

b) lefolytatja a képviselő és polgármester, valamint az alpolgármester 

összeférhetetlenségének kivizsgálásával és vagyonnyilatkozatának ellenőrzésével 

kapcsolatos eljárást 

c) a közreműködik az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatában, vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a 

módosításra, illetve új készítésére és 

d) ellenőrzi önkormányzati rendeletek, határozatok hatályosulását. 

 

(3) A bizottság üléseit az elnök az ülést megelőzően legalább három munkanappal előbb hívja 

össze. 

 

(4) A bizottság tagjai 

a) szavazati joggal részt vesznek a bizottság ülésein, 

b) részt vesznek a bizottság döntéseinek előkészítésében 

c) javasolhatják a bizottság feladatkörébe tartozó témakör napirendre tűzését és 

d) a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást kérhetnek a jegyzőtől.” 

 

7. § (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 10. § (3) bekezdésében a „külső” szövegrész. 

(3) Hatályát veszti a Rendelet 15. § (11) bekezdése. 

(4) Hatályát veszti a Rendelet 24. § (5) bekezdésében a „Kiss György alpolgármester” 

szövegrész. 

(5) Hatályát veszti a Rendelet 24. § (6) bekezdése. 

(6) Hatályát veszti a Rendelet 24. § (13) bekezdésében a „Laknerné Léber Katalin” 

szövegrész. 

 

 

 

 

Márkó, 2015. június 24. 

 

 

 

Hartmann Antal       Láng Zsanett 

  polgármester                       jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Márkó, 2015. június 25. 

 

 

 

 

        Láng Zsanett 

            jegyző 


