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ELŐTERJESZTÉS
SZMSZ, közös hivatal társulási megállapodásának, valamint gazdasági
program felülvizsgálatára felhatalmazás
7. napirendi pont
Tisztelt Képviselő-testület!
1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
(továbbiakban: Mötv.) 43.§ ( 3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt
követő ülésen alkotja meg vagy vizsgálja felül szervezeti és működési szabályzatát.
Javasolom, hogy a következő ülésen vizsgáljuk felül az SZMSZ-t, nem szükséges új alkotása,
mivel az Önkormányzat 2015.évben alkotta meg új SZMSZ-t , azóta , 1 alkalommal,
jogszabályi változás következtében kellett módosítani , ezért annak csak felülvizsgálata
indokolt.
2./ A Mötv. 85. (3) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy
megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. A
megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba.
Javasolom, hogy 2019. november 30-áig vizsgáljuk felül a közös hivatal megállapodását.
3./ A Mötv. 116. § (5) bekezdése szerint a képviselő-testület a gazdasági programot,
fejlesztési tervet az az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el.
Javasolom, hogy 2020. január 31-éig vizsgáljuk felül a korábbi gazdasági programot,
fejlesztési elképzeléseket, nézzük meg, hogy mit sikerült az elmúlt években megvalósítani, és
milyen új elképzelések vannak. A program elfogadásával a rövid távú célok pénzügyi
fedezetét már a 2020.évi költségvetésben lehet szerepeltetni.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozatot fogadja el

…../2019.(…..) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Csorba János
polgármestert és Percze Szilvia jegyzőt, hogy a következő szabályzat, megállapodás, program
felülvizsgálatát az alábbi határidőig terjessze a képviselő-testület elé:
1./ Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete SZMSZ-ének
felülvizsgálata
Határidő: soron következő testületi ülés
2./ Közös önkormányzati hivatal megállapodásának felülvizsgálata
Határidő: 2019. november 30.
3./ Gazdasági program, fejlesztési elképzelés felülvizsgálata
Határidő: 2020. január 31.

Nagycenk, 2019. október 22.

Csorba János
polgármester

