TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete
Tagyon Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tagyon 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. §
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Tagyon Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: SZMSZ) 39. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Tagyon Község Önkormányzata a Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás alapján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges
feltételeket az alábbiak szerint:
a) az
önkormányzati
feladat
ellátáshoz
(ülések
lebonyolításához,
közmeghallgatásokhoz) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség
ingyenes használata havonta 32 órában a Tagyon, Petőfi u. 10. sz. alatti könyvtár
helyiségében;
b) a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és
személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés
előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése);
d) a testületi döntések előkészítése, a testületi döntéshozatalhoz, valamint a
gazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartási, iratkezelési, postázási, adatszolgáltatási
feladatok ellátása.”
2. §
(1) Az SZMSZ 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági társaságokban való tulajdonosi
képviselet; az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon bárminemű vezetékjog és
szolgalmi jog bejegyzéséhez való hozzájárulás; önkormányzati tulajdonú területen történő
közművezeték építéséhez szükséges tulajdonosi nyilatkozat megadása építésügyi és egyéb
szakterületi hatósági eljárásokban, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, lakás és
nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos tulajdonosi jogok képviselete; a
tulajdonosi jogok gyakorlása az ingó vagyon vonatkozásában, ingatlan bérbeadása,
értékesítése nettó 1 millió Ft ellenértékig; döntés beszerzésekről, egyéb
kötelezettségvállalásokról nettó 200.000 Ft értékhatárig; az önkormányzat által elrendelt
jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom feloldásáról, ranghely-cseréjéről, valamint
törléséről való döntés.”

(2) Az SZMSZ 3. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás lefolytatása, településképvédelmi bírság kiszabása”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
Tagyon, 2018. január 30.
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polgármester
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