Községi Önkormányzat
Polgármestere
Kıtelek, Szabadság út 1. szám
MEGHÍVÓ

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2012. március 29-én (csütörtök) délután
14 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:
Tárgy:

Elıadó:

1./ Tájékoztató a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsában végzett tevékenységrıl (szóbeli)

Lovász Tibor
polgármester

2./ Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezése (írásbeli)

Bózsóné Dr.
jegyzı

3./ A 7/2008./IV.30./ rendelet – szociális ellátásokról szóló módosítása (írásbeli)

Bózsóné Dr.
jegyzı

4./ Tüzép telep bérleti szerzıdése (írásbeli)

Lovász Tibor
polgármester

5./ A Kıteleki Általános Iskola és Óvoda egyházi fennTartásba történı átadás véleményezése (szóbeli)

Lovász Tibor
polgármester

4./ Egyéb kérdések
Megjelenésére feltétlenül számítok.

Kıtelek, 2012. március 23.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

Kıtelek Község Önkormányzat Képviselıtestülete
……./2012./III…../
Rendelet-tervezete
Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. §
Hatályon kívül helyezı rendelkezések
Hatályát veszti
1.) A temetı fenntartásáról és temetkezési szolgáltatásról szóló 7/2000./VII.25./ Kt. számú
rendelet
9. §-a,
2.) Az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló
11/2000./XI.21./
Kt. számú rendelet 11. §-a,
3.) A közterületek használatáról szóló 2001./IX.11./ Kt. számú rendelet 12. §-a,
4.) A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település
tisztaságáról
szóló 10/2001./IX.11./ Kt. számú rendelet 22. §-a,
5.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 11/2001./IX.11./ Kt. számú rendelet 20. §-a.
2. §
A rendelet 2012. április 15-én lép hatályba.
Kıtelek, 2012. március 22.
/: Lovász Tibor:/
Erzsébet:/
polgármester

/:Bozsóné Dr. Pravda
jegyzı

A rendeletet 2012. április ….-én az önkormányzat hirdetı tábláján történı
kifüggesztéssel kihirdettem.

/:Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet:/
Jegyzı

Indokolás
2012. április 15-én lép hatályba a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban:
Szabstv.). A Szabstv. 38. § (1) bekezdése alapján az általános szabálysértési hatóság a
fóvárosi, megyei kormányhivatal lesz. Ezen törvény 254. §-a szerint az önkormányzatok
2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben
meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.

Kıtelek Község Önkormányzat Képviselıtestülete
……./2012./III…../
Rendelet-tervezete
A rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni, valamint szociális gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 7/2008./IV.30./ rendelet módosításáról.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. §
Hatályát veszti a rendelet
2. § (1) bekezdés b.) pontja,
(5) bekezdésbıl a „lakásfenntartási támogatás” szövegrész,
(6) bekezdés b.) pontjából a „lakásfenntartási támogatás” szövegrész,
9. és 10. §-a.
2. §
A rendelet 2012. március 31-én lép hatályba.
Kıtelek, 2012. március 22.

/: Lovász Tibor:/
Erzsébet:/
polgármester

/:Bozsóné Dr. Pravda
jegyzı

A rendeletet 2012. április ….-én az önkormányzat hirdetı tábláján történı
kifüggesztéssel kihirdettem.

/:Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet:/
jegyzı
Indokolás
2012. január 1-tıl a lakásfenntartási támogatás jegyzıi hatáskörbe tartozik. Így a helyi
rendeletbıl törölni kell azokat a rendelkezéseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy ezt az
önkormányzat biztosítja.
A 2. § (1) bekezdés b.) pontja az ellátás önkormányzati biztosítását tartalmazza, az (5)
bekezdés ennek természetben történı nyújtásáról szól, a (6) bekezdés b.) pontjában a hatáskör
bizottság részére történı átadását tartalmazza.
A 9. § a normatív, a 10. § a helyi lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét szabályozza.
A módosított szociális törvény teljes körően szabályozza a lakásfenntartási támogatás
feltételrendszerét és az ehhez kapcsolódó hatáskört, ezért vált szükségessé a rendelet
módosítása.

