Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020.(XI.19.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Balatonrendes Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1.§

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/13.(X.01.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. – 1.§ c) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) A képviselő-testület hivatala: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).”
2.§
A R. 1.§-a a következő d) ponttal egészül ki:
„d) Az önkormányzat honlapja: www.balatonrendes.hu”
3.§
A R. a következő 2/A.§-szal egészül ki:
„2/A.§ A Képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 5 fő.”
4.§
A R. a következő 2/B.§-szal egészül ki:
„2/B.§ Az önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatokat látja el:
a) közreműködik térségfejlesztési tervek, programok készítésében.
b) társul önkormányzati célok megvalósítását elősegítő szervezetekhez.
c)
gondoskodik az országos, térségi, községi ünnepségek, rendezvények szervezéséről
d) támogatja a civil szervezeteket.”
5.§
A R. 14.§ (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A Képviselő-testület az üléseit az önkormányzat székhelyén tartja. Indokolt estben, így különösen együttes testületi
ülés esetén, sürgősség vagy célszerűség okán a Képviselő-testület ülése az önkormányzat székhelyétől eltérő helyre, így
különösen a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére is összehívható. Az összehívásra, a meghívó és
az előterjesztések kiküldésére, a meghívó közzétételére, a sürgősségre, valamint a rendkívüli ülésekre vonatkozó
szabályokat a székhelytől eltérő helyre összehívott ülések esetén is alkalmazni kell.”
6.§
A R. a következő 26/A.§-szal egészül ki:
„26/A.§ Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.”
7.§
A R. 27.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.§ (2) A jegyzőt távollétében és a tisztség betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyző által írásban
megbízott költségvetési- és adóosztály osztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő helyettesíti. A jegyzői és költségvetésiés adóosztályvezetői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a jegyző által
írásban megbízott, a költségvetési- és adóosztály osztályvezető-helyettesi feladatokat ellátó köztisztviselő látja el.”
8.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
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Kihirdetési záradék:
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