Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 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 8. § (8) bekezdése az alábbi k)-m) pontokkal egészül ki:
„8. § (8) A polgármester
k) dönt az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott illetőleg térítés
nélkül kapott vagy felajánlott 500.000.-Ft piaci értéket el nem érő vagyon elfogadásáról.
l) az önkormányzat esetében gyakorolja a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű
követelések tekintetében a követelésről való lemondás jogát.
m) gyakorolja az önkormányzati vagyont érintő valamennyi ügyben a tulajdonost megillető nyilatkozattételi
jogot, továbbá közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi jogát, aláírja a
vagyongazdálkodás körében lefolytatott eljárás eredményeként, vagy anélkül kötött szerződéseket az
Önkormányzat nevében, valamint intézkedhet az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a
lekötéséről.”
2. § A rendelet 8. § (9) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
„8. § (9) A jegyző
g) engedélyezi a temetési hely újraváltási díjának legfeljebb 12 havi részletben történő megfizetését. ”
3. § A rendelet 37. § a) 1) pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
„37. § a) 1) Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Gyakorolja a képviselő-testület által átruházott, az alábbiakban felsorolt hatásköröket
Dönt:
- lakás közérdekű bérbeadásáról, továbbá lakások és helyiségek pályázati eljárás keretében történő
bérbeadása esetén kiírja a pályázatot és meghatározza az első és második helyen bérlőül jelölt
személyeket, dönt a lakásbérleti jogviszonynak a vonatkozó helyi rendeletben foglalt feltételek szerinti
meghosszabbításáról, valamint bérleti joggal terhelt helyiség bérbeadás esetén szerződéses ajánlatban
értesíti a bérlőt és annak elfogadása esetén dönt a bérleti szerződés meghosszabbításáról, valamint dönt
helyiség önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról.”
4. § A rendelet 38. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„38. § Az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálásával, valamint a polgármester, az
önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai által tett vagyonnyilatkozatok
nyilvántartásával, ellenőrzésével, vizsgálatával és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos egyéb eljárás
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság látja el.”

5. § Ez a rendelet 2016. július 1.-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Mezőhegyes, 2016. június hó
Mitykó Zsolt
polgármester
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