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Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 12/2021. (VII. 22.) 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Legyesbénye Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(II.28.) rendelete 5. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„5. § 

(1) A Képviselő-testület által átruházott feladat és hatásköröket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

2. § 

(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Legyesbénye Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(II.28.) rendelete 10. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(3) A rendes ülésről a képviselőket meghívó útján, az ülés időpontját megelőzően legalább 3 nappal 
kell értesíteni, az ülés helyének, idejének, a napirend tárgyának és előterjesztőjének közlésével. A 
meghívóhoz mellékelni kell az írásos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket. 
Az írásos előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket elektronikus úton kell 
megküldeni a képviselők e.mail címére.” 

(2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Legyesbénye Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(II.28.) rendelete 10. § (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(5) A Képviselő-testület rendes ülésének ideje általában minden 2. hónap negyedik hetének 
csütörtöki napja.” 

3. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Legyesbénye Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(II.28.) rendelete 17. § b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

(Az ülésvezető jogkörei:) 
„b) javaslatot tesz az ülés napirendjére” 
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4. § 

(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Legyesbénye Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(II.28.) rendelete 1. függeléke a 3. melléklet szerint 
módosul. 

(2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Legyesbénye Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(II.28.) rendelete az 1. melléklet szerinti 1. 
melléklettel egészül ki. 

(3) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Legyesbénye Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(II.28.) rendelete a 2. melléklet szerinti 2. függelékkel 
egészül ki. 

5. § 

Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 

          Lengyelné Bús Zita                                                         Barta Csilla 
             polgármester                                                                      jegyző 

 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Legyesbénye, 2021. július 22. 
 
 
                                                              Barta Csilla  jegyző 
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1. melléklet 
„1. melléklet 

Átruházott hatáskörök 
1. A képviselő-testület a polgármesterre ruházza a következő önkormányzati hatósági feladat- 
és hatásköreit: 

a) települési lakásfenntartási támogatás 

b) települési ápolási támogatás 

c) települési rendkívüli temetési támogatás 

d) települési rendkívüli eseti támogatás 

e) települési rendkívüli újszülött gyermekek támogatása 

f) otthonteremtési célú települési támogatás 

g) iskolakezdési támogatás 

h) óvodáztatási támogatás 

i) települési háztartási támogatás 

j) Bursa Hungarica ösztöndíj 

k) méltányossági rendkívüli eseti támogatás 

l) étkeztetés 

m) köztemetés 

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 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 következő önkormányzati hatósági feladat-és 
hatásköreit: 

a) a közterület használat 

b) közösségi együttélés  

c) közkifolyók használata”  
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2. melléklet 

„2. függelék 

Ügyrendi Bizottság névsora 

1. Besenyei Valéria bizottság elnöke 

2. Németh Éva bizottsági tag 

3. Fekete Ferenc bizottsági tag”  
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3. melléklet 

1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Legyesbénye Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(II.28.) rendelete 1. függelék szövege helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„Képviselő-testület névsora” 


