Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(II.26.) számú önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület és szervei
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 28.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) és d) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Szervezeti és működési
szabályzatáról szóló - a 11/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelettel, a 4/2012.(II.23.)
önkormányzati rendelettel, a 17/2011. (X.04.) önkormányzati rendelettel és a 15/2012. (X.15.)
önkormányzati rendelettel módosított - 13/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép:
2. §
A 115. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Polgármesteri Hivatal a következő szervezeti egységekre tagozódik:
1. Adó- és Költségvetési Iroda
2. Városfejlesztési-építéshatósági és Műszaki Iroda
3. Igazgatási Iroda”
3. §
A 129. § -a az alábbiak szerint módosul:
„A nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítása, együttműködés a
nemzetiségi önkormányzattal
(1) Az önkormányzat együttműködési megállapodás alapján, az abban rögzített feltételek
szerint ingyenesen biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat részére
a) helyiséghasználatot, és
b) a Polgármesteri Hivatal közreműködésével, a testületi működéssel, a testületi és
tisztségviselői döntések előkészítésével, végrehajtásával, valamint a gazdálkodással
kapcsolatos nyilvántartási és adminisztratív feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi
feltételeket.
(2) A települési nemzetiségi önkormányzat képviselőit a polgármester, az alpolgármester, a
jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője köteles soron kívül fogadni.
(3) Az önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat között, a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján és az abban kötelezőn előírt tartalomi
elemekkel létrejött Együttműködési Megállapodásban rögzítettek alapján működik a

nemzetiségi önkormányzat, a megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell
vizsgálni.”

4. §

(1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben
szokásos módon gondoskodik.

Vámospércs, 2013. 02. 26.
Ménes Andrea
polgármester

Kanyóné Papp Klára
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Vámospércs, 2013. 02. 26.
Kanyóné Papp Klára
jegyző

