
Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2016. (XI.2.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontj ában meghatározott feladatkörében elj árva, a Képviselő-testület Ügyrendi
Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló, 13/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.)
6.~ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület rendes ülést tart, minden hónap utolsó péntekén, délelőtt 9 órai
kezdettel.”

2.~

A R. 9. ~ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület meghívóját és annak mellékleteit — a rendkívüli ülés kivételével — úgy
kell megküldeni, hogy azt a meghívottak az ülésnap előtt, 3 nappal megkapják.
Az önkormányzat gazdálkodását érintő előterjesztést csak úgy tárgyalhatj a meg a Képviselő
testület, hogy annak írásos előterjesztését, az ülés előtt legalább 3 nappal, a képviselők kézhez
kapták.”

3.~

A R. 28. ~ (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
„e)a képviselők közül, a Képviselő-testületi ülésen megválasztott 2 jegyzőkönyv-hitelesítő
aláírását.”

4.~

(1) A R. 34.~ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Nem kell határozatot hozni, csak a szavazás számszerű eredményét rögzíteni a napirend
elfogadásáról, ajegyzőkönyv-hitelesítők személyének elfogadásáról, az ügyrendi kérdésekről,
képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszokról, tájékoztatók elfogadásáról.

(2) A R. 39. ~ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Indítványt bármely képviselő benyújthat a polgármesterhez.”
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5.~

A R. 1. melléklete az alábbi k) ponttal egészül ki:

„k) az önkormányzatot érintő pénzügyi- gazdasági témakörök tárgyalása, mely során a
képviselők is jelen kell, hogy legyenek”

6.~

A R. 2. és 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. melléklete lép.

7.~

Hatályát veszti a R. 10. ~ h) pontja, a 32. ~ (1) bekezdésében az aljegyző szövegrész, 34. ~ (3)
d) pontja, 44. ~ (5) bekezdése, a 30/A. alcíme ‚ 46. ~ (2) és a 48. ~(5) bekezdésében az
aljegyző szövegrész.

8.~

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Átány, 2016. október 28.

Gb~4~LY
polgá mester

Záradék:

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

Kihirdetve:

2016. np~~ber 2.

Dányin~~rád Ibolya~ % ‘)
jegyző



1. melléklet a 1l/2016.(XI.2.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI

Az önkormányzat az alábbi társulásokban vesz részt:

a) Dél-Hevesi Kistérségi Társulás

A társulás székhelye: 3360. Heves, Erzsébet tér 2.- tagönkormányzat

b) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás

A társulás székhelye: 5100. Jászberény, Lehel Vezér tér 18.- tagönkormányzat



2. melléklet a l1/2016.(XI.2.) önkormányzati rendelethez

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET TAGJAINAK NÉVSORA, LAKCÍME

Gönczi Mihály Miklós polgármester

Jámbor Dénes képviselő

Ötvös Károly képviselő

Szabó Sándorné képviselő

Szigili János képviselő

Szórád Imre képviselő

Végh János alpolgármester

Átány, II. Rákóczi Út 79•

Átány, Bem József Út 47.

Átány, Petőfi Út 12.

Átány, Kossuth Út 38.

Heves, Munkácsy M. Út 10.

Átány, Petőfi Út 13.

Átány, Petőfi Út 8.


