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Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet:
(továbbiakban SZMSZ) 13. § e) és f) pontjainak jelölése a) és b) pontra
módosul.
2. §
Az SZMSZ 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselők a szavazásban igen vagy nem szavazattal vesznek részt,
illetőleg tartózkodhatnak a szavazástól. A nyílt szavazás kézfelemeléssel
történik, a számszaki eredményt az ülés vezetője hangosan ismerteti.
3.§
Az SZMSZ a következő 15/A §-al egészül ki:
14/A § Amennyiben a képviselő személyes érintettségét nem jelenti be a
képviselő-testület a mulasztás tudomására jutását követő ülésén
felülvizsgálja döntését, továbbá ezzel egyidejűleg – amennyiben kár
keletkezett - az okozott kár megtérítése iránt igényt támaszthat.
4. §
Az SZMSZ 25. §-a (3) bekezdése az alábbi szövegrésszel és a következő (4)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) A jegyző és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatok ellátására – legfeljebb 6
hónapi időtartamra – helyettesítő jegyző biztosítására Makó járás területén
lévő másik önkormányzattal kell megállapodást kötni.
(4) A jegyzőnek jelzési kötelezettsége van, ha a képviselő-testület
működése vagy döntése jogszabálysértő. Ezen kötelezettségének teljesítése
érdekében, - amennyiben bármely javaslat törvényességét érintően
észrevételt kíván tenni – a jegyzőnek a szavazás előtt szót kell adni.
5. §
Az SZMSZ 21. § (5) bekezdése a következők szerint módosul:
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„(5) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság által esetenként
megválasztott bizottsági tag írja alá.
6. §
Az SZMSZ a következő 21/A §-al egészül ki:
„25/A. § (1) A Képviselő-testület elé kizárólag a Pénzügyi, Gazdasági és
Területfejlesztési Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be az alábbi
előterjesztések:
a.) gazdasági program
b.) költségvetési koncepció
c.) éves költségvetési rendelet és módosító rendeletei,
d.) éves költségvetési beszámoló
e.) hitelfelvétel,
f.) helyi adórendelet,
(2) A Képviselő-testület elé kizárólag a Szociális Kulturális Oktatási és
Ügyrendi
Bizottság
állásfoglalásával
nyújthatók
be
az
alábbi
előterjesztések:
a.) gazdasági program
b.) költségvetési koncepció
c.) éves költségvetési rendelet és módosító rendeletei,
d.) éves költségvetési beszámoló
e.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat
elbírálása
7. §
Az SZMSZ 1/a melléklete helyébe ezen rendelet 1 melléklete lép.
8.§
Az SZMSZ 3 melléklet II. fejezete az alábbi 9.) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a 9.)
pont számozása 10.) pontra változik.
„9.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak alapján véleményezi az
önkormányzat által indított közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívását.”
9. §.
Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.

Kovács Sándor
polgármester

Erdélyi Sándorné dr.
jegyző
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1. melléklet az 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
„1./a melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011 (IV.
14.) önkormányzati rendeletéhez”
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
493909 Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841352 Mezőgazdasági támogatások
841402 Közvilágítás
841403
841901
842155
842160
842541
854234
869042
882111
882112
882113
882115
882116
882117
882118
882119
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889942
889943
890115
890301
890302
890441
890442
890443
900400
910203
931102
940000
960302

Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
Nemzetközi szervezetekben való részvétel
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Szociális ösztöndíjak
Ifjúsági-egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerződési és –átalakítási támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Múzeumi kiállítási tevékenység
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Közösségi, társadalmi tevékenységek
Köztemető-fenntartás és működtetés

