Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014
(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskunhalas Város 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 Képviselő-testület Ügyrendi és
Szociális Bizottsága, valamint a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottsága, a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: SzMSz.) 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen napirend előtt bármelyik képviselő és
társadalmi megbízatású alpolgármester egy alkalommal 3 perc időtartamban felszólalhat.
Napirend előtt felszólalnia várost érintő közérdekű ügyben, a Képviselő-testület munkáját,
vagy a képviselőket érintő általános jelentőségű kérdésekben lehet, kivéve az olyan ügyeket,
amelyek az adott ülésen napirendként szerepelnek, illetőleg kérdésként, interpellációként,
vagy javaslatként terjeszthetők elő.”
2.§
Az SzMSz. 34. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti anyagokat előzetesen, írásban kell benyújtani a
jegyző részére, aki a benyújtott anyagok alapján - az e)-f) pont kivételével, előzetes
törvényességi véleményezést követően - gondoskodik az ülés napirendi tervezetének
elkészítéséről. Az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti anyagok benyújtására az e rendelet 15. §
(6) bekezdésében megfogalmazott határidő az irányadó.”
3.§
Az SzMSz. 3. számú melléklete 2.2.11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“2.2.11. dönt az önkormányzat kizárólagos, ill. többségi befolyása alatt álló gazdálkodó
szervezetek legfőbb szervének az ügyvezetők és a Felügyelő Bizottságok elnökeinek és
tagjainak polgármester által javasolt javadalmazásáról”
4.§
Az SzMSz. 3. számú melléklete a következő 2.2.20. ponttal egészül ki:
„2.2.20. Jóváhagyja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság
által alapított gazdasági társaság éves üzleti tervét.”

5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kiskunhalas, 2017. március 30.

/:Fülöp Róbert:/
polgármester

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2017. március 31.

/:Komlósné dr. Fekete Anikó:/
jegyző

