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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2019. (VII.30.) rendelete  

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
 9/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 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 képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.21.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (7) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(7) A képviselő-testület szervei: polgármester, bizottság, Hivatal, jegyző.”  
 
2. § Az Ör. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  (A képviselő-testület dönt:) 
„b) a polgármester előterjesztésére a bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról.”  
 
3. § Az Ör. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A polgármester fogadóórájának ideje: kedd 900  - 1200 óra között, csütörtök 1300 – 1600 óra 
között. A polgármester tisztségét főállásban látja el.”  
 
4. § Az Ör. 46. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  (A jegyző az Mötv. 81.§-ában foglaltakon túl:) 
„k) a Hivatal vezetőjeként a költségvetésben biztosított összegekkel gazdálkodva biztosítja a 
Hivatal és annak alapító okiratában szereplő feladatok tárgyi és személyi feltételeit.”  
 
5. § Az Ör. 48. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  (A bizottság feladata az Mötv. 59.§ (1) bekezdésében foglaltakon túl:) 
 
„a) a polgármester, a települési képviselők és a nem képviselő külső bizottsági tagok által tett 
vagyonnyilatkozatok kezelése, nyilvántartása és ellenőrzése;”  
 
6.§ Hatályát veszti az Ör. 1. melléklet 11. pontja. 
 
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

  



1. melléklet 
a 12/2019. (VII.30.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

 
 
 
 
 

A Képviselő-testület által önként vállalt feladatok 
 
 
1. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil kapcsolatok rendszerében 

anyagi támogatást nyújt a nyirádi lakosság önszerveződő közösségeinek – egyesületek, 

klubok, alapítványok – az éves költségvetési rendeletben meghatározott feltételekkel. 

2. Közösségi színteret biztosít, biztosítja a helyi lakosság művelődési és kulturális 

szükségleteinek kielégítését Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi közművelődés átfogó szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak 

szerint. 

3. Helytörténeti gyűjteményt – falumúzeumot – gondoz, tart fenn. 

4. Helyközi autóbusz-közlekedést biztosít. 

5. Biztosítja az idősek nappali ellátását. 

6. Társulás útján támogató szolgáltatást biztosít. 

7. Önkormányzati időszaki lapot ad ki. 

8. Tagja önkormányzati célok megvalósítását elősegítő szervezeteknek. 

9. Kitűntetést adományoz Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyirád 

Község Díszpolgára cím alapításáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak 

szerint. 

10. Településrendezés keretében építési telkeket alakít ki. 

11.  

12. Gondoskodik a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelméről. 

 
 
 
 


