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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2016. április 28-án tartandó ülésére 

 

Egyes helyi rendeletek a Képviselő-testület szerveinek névmódosulásával 

kapcsolatos módosításával kapcsolatban 

 
Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  Szociális és Humánügyek Bizottság 

Elfogadás módja:  Minősített többség 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014-es választásokat követően (a Képviselő-testületi tagok számának lecsökkenése miatt) 

jelentős strukturális változások kerültek elvégzésre a Képviselő-testület szervei, így főleg a 

Bizottsági elnevezések és hatáskörök tekintetében.  

 

Az átalakítást megelőzően a Tisztelt Képviselő-testület szerve volt az ún. „Oktatási és 

Kulturális Bizottság” valamint az „Szociális és Egészségügyi Bizottság”. A Két Bizottság 

feladatkörét a jelenleg működő Szociális és Humánügyek Bizottsága vette át, azonban a helyi 

rendeletek jelentős részében nem került átvezetésre a Bizottság elnevezése.  

 

Az „átnevezés” megoldására egy olyan rendelettervezet került elkészítésre, amelyben 

felsorolásra került az összes érintett rendelet és a szükséges névmódosítások.  

 

A rendeletek újbóli egységes szerkezetbe való foglalása jelentős időt vesz igénybe, így a 

rendeletet a továbbiakban egy 2 hónapos időintervallumban tartanánk hatályba, amelynek 

során a szükséges technikai jellegű módosításokat a hivatal köztisztviselői el tudnák végezni.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendeletmódosítást 

elfogadni szíveskedjenek.  

 

Füzesgyarmat, 2016. április 21. 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (IV. 28.) rendelete 

Egyes helyi rendeletek a Képviselő-testület szerveinek névmódosulásával kapcsolatos 

módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) 

bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 

alapján a Képviselő-testület valamennyi bizottságának véleménye kikérésével a helyi 

jogforrások egységesítésére az alábbiakat rendeli el: 

 

1.  § 

 

Ahol Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

1. a települési hulladékgazdálkodásról szóló 7/2014. (IV. 24.) számú,  

2. a képviselő-testület által adományozható szakmai díjakról és elismerésekről szóló 

17/2012. (IV. 26.) számú, 

3. a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. 

(XII. 10.) számú, 

4. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/1998. (IV. 23.) számú, 

5. a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 24/2011. (X. 13.) számú, 

6. a Környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) számú,  

7. az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló 9/1995. (VI. 19.) 

számú,  

8. az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 3/2011. (II. 17.) számú, 

önkormányzati rendeletében „Oktatási és Kulturális Bizottság” illetve „Szociális és 

Egészségügyi Bizottság” kifejezések helyébe a „Szociális és Humánügyek Bizottsága” 

kifejezés lép. 

 

2. § 

 

Záró rendelkezések 

 

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016 június 30-án hatályát veszti. 

 
Füzesgyarmat, 2016. április 26. 

 

 
………………………………………. ………………………………………. 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 


