ELŐTERJESZTÉS
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testületének
soron következő ülésére

Tárgy:

Dörgicse községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
(SZMSZ) módosítása

Előterjesztő:

Deák Attila képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 18. § (1) bekezdése értelmében a
Képviselő-testület a működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló
rendeletében határozza meg.
Dörgicse község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének
eleget téve - az 5/1995. (VI.15.) számú rendeletével alkotta meg saját Szervezeti és Működési
Szabályzatát (a továbbiakban SZMSZ), melyet szükség szerint többször módosított.
A jelenlegi rendeletmódosítás indoka, hogy a 2010. október 3-i polgármester és települési
önkormányzati képviselők választása során – a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján – Dörgicse községben négy (4)
egyéni képviselőt választhattak a testületbe. A képviselő-testület száma így – a korábbi 6 főről –
5 főre módosult. Ezért szükséges az SZMSZ 2. § (1) bekezdésének módosítása.
2005-ben a Képviselő-testület 24/2005. (IV.27.) számú határozata alapján Dörgicse község
közigazgatási területén közterület elnevezés és házszámváltozás történt, melynek
következtében a Hivatal épületének korábbi házszáma 121-ről 16-ra változott. Emiatt szükséges
az SZMSZ vonatkozó részeinek módosítása is.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat
meghozatalára.
Dörgicse, 2010. december 06.
Tisztelettel:
Deák Attila
képviselő

1. számú melléklet

Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2010.( ) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 5/1995.
(VI.15.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
1.§
A rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat székhelye:

8244 Dörgicse, Fő utca 16.

(3) Az önkormányzat hivatali szerve:
székhelye:

Dörgicse községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
8244 Dörgicse, Fő utca 16.”

2.§
A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület létszáma: 5 fő”

3.§
A rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A hivatal elnevezése:
székhelye:

Dörgicse és Vászoly Községek Körjegyzősége
8244 Dörgicse, Fő utca 16.”

4.§
(1) A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.
(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2. számú melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2010. (.....) számú határozat
Dörgicse községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.
december 13-i ülésén úgy határozott, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló többször módosított 5/1995.
(VI.15.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékét az alábbiak
szerint módosítja:
Képviselő-testület tagjai:
Kis-Pál Miklós polgármester
Király László alpolgármester
Bogdán Attila képviselő
Deák Attila képviselő
Szini Erzsébet Zsuzsánna képviselő

Határidő:
Felelős:

azonnal
Cseh Jenőné körjegyző

