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Vaja város képviselő testületének 7/2019 (IX.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-20 -tól
Vaja város képviselő testületének 7/2019 (IX.19.) önkormányzati rendelete
A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (IX.19.)
önkormányzati rendelete
A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vaja Város 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 rendelet 5.§. az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(4) A Képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei: szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátás
megállapításáról a polgármester dönt.

2.§.
A rendelet 17.§. (2) bek. a) pontja az alábbiakban módosul:

(2). a. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

3.§.
A
rendelet
19.§. (2)-(3)
helyére
Magyar
Közlöny
Lap- ésbekezdése
Könyvkiadó
Kft. az alábbi rendelkezés lép:
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!
(2) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt ügyrendi javaslatra, a
képviselő-testület elutasító döntést hoz.
(3) Szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsájtja a javaslatot és a javaslat ismételten nem kapja
meg az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt, akkor a képviselő-testület ismételten elutasító döntést hoz.
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4.§.
A rendelet 20.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A jegyző az önkormányzati rendeletet a hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

5.§.
A rendelet a következő 23/A. §-sal egészül ki:

23.A.§.
(a)A Képviselő-testület minden év december hónapjában közmeghallgatást tart, de ezen kívül szükség szerint
máskor is tarthat
(b) A közmeghallgatást a képviselő-testület a művelődési házban tartja.
(c) A közmeghallgatás pontos időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti elő
(d) A közmeghallgatás meghívóját a polgármester a közmeghallgatás tervezett időpontja előtt 5 nappal az
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján közzéteszi.
Záró rendelkezés
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tisza Sándor

Tisza Erika

Polgármester

jegyző

A rendelet 2019. szeptember 20-án kihirdetésre került.
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