
Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2019.(X. 25.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2018. (II.28.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról. 

Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)  d) 
pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében   meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:  

1. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2018. (II.28.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) Legyesbénye község címere: Álló, ívelt vonalú pajzs, melynek szürke mezejében sötétkék 
színű ekevas található.”  

 

2. § Az SZMSZ 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „Legyesbénye Község Önkormányzata 
Szociális és Ügyrendi Bizottsága” szövegrész helyébe a „Legyesbénye Község Önkormányzata 
Ügyrendi Bizottsága” szöveg lép. 

 

3. §  Az SZMSZ 5. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § A Képviselő-testület által átruházott feladat és hatásköröket a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza.” 

 

4. § Az SZMSZ 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá.” 

 

5. § Az SZMSZ 32. § (1) és (2) bekezdésében ás a 40. §. (3) bekezdésében a „Szociális és 
Ügyendi Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi Bizottság” szöveg lép. 

6. § Az SZMSZ. 1. számú függeléke helyébe e rendelet 1.  számú függeléke lép.  
 

7. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az SZMSZ 9. § (1) bekezdés d) pontja. 

 

            Lengyelné Bús Zita       Bodnár Jánosné 

               polgármester                                                         jegyző 

 



1. melléklet 
 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2019.(X.25.) önkormányzati rendelethez 

 
 
1. A képviselő-testület a polgármesterre ruházza a következő önkormányzati hatósági feladat-
és hatásköreit: 
a) települési rendkívüli temetési támogatás  
b) idősek települési rendkívüli eseti támogatás  
c) méltányossági rendkívüli eseti támogatás 
d) étkeztetés 
e) köztemetés 
af) települési rendkívüli eseti támogatás  
g) települési rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
megállapítása. 
 
2. A Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú  Kistérségi Társulásra ruházza a következő 
feladat- és hatásköreit: 
a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
b) házi segítségnyújtás 
c) támogató szolgáltatás 
d) építésügyi igazgatási feladatok 
ellátása. 
 
3. A Képviselő-testület az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati 
Társulásra ruházza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatásköreit. 
 
4. A Képviselő-testület a Borsod-Abaúj-Zempléni Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulásra 
ruházza az ivóvíz minőség javításával kapcsolatos feladat- és hatásköreit. 
 
5. A Képviselő-testület a Jegyzőre ruházza a települési lakásfenntartási támogatás 
megállapításával kapcsolatos feladat és hatáskörét. 
 



1. számú függelék 
 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2019.(X.25.) önkormányzati rendelethez 

 
Képviselők névsora: 
Lengyelné Bús Zita polgármester 
Tarbaj András alpolgármester 
Besenyei Valéria képviselő 
Domán Miklósné képviselő 
Fekete Ferenc képviselő 
Német Éva képviselő 
Németh Dezső képviselő 
 

 
 
 


