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Előterjesztés 

 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének 

megtárgyalására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzése során 

megállapította, hogy Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

12/2008.(VIII.8.)   rendelete jogszabálysértő. 

 

A Kormányhivatal felhívta a figyelmet, hogy a képviselő-testület 2012. február 29-ig tárgyalja 

meg a törvényességi észrevételt, és szüntesse meg a jogszabálysértést. 

2012. február 29-én levélben kértem a Kormányhivataltól, hogy engedélyezze a 

jogszabálysértés megszüntetésére a határidő meghosszabbítását, mivel soron következő 

ülésünk 2012 március 09-én lesz. 

 

Fentiek figyelembe vételével kérem az alábbi rendelet módosítási tervezet megvitatását és 

elfogadását. 

 

 

 

Kétpó, 2012. március 5. 

         Boldog István 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012.(....) önkormányzati rendelete 

 

az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Kétpó Község Önkormányzatának Polgármestere átruházott hatáskörben az alábbi 

önkormányzati hatósági ügyekben dönt: 

 

a.) a 1993. évi III. törvény 43/B.§ alapján ápolási díj megállapítása, megszüntetése, 

felülvizsgálata 

  b.) átmeneti segély megállapítása 

  c.) gyermekszületési támogatás megállapítása 

  d.) hallgatói juttatás 

  e.) étkezési kedvezmény 

  f.) temetési segély 

  g.) köztemetés 

  h.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

  j.) közterület használatának engedélyezése, visszavonása 

  k.) lakást építeni szándékozók részére ingyenes telek biztosítása 

  l.) első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása 

  m.) Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása 

n.) önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, ha a 

használat az egy évet nem haladja meg 

  o.) egyéb önkormányzati vagyon használatának és hasznosítási jogának átengedése 

 

 

2. § Az átruházott hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos eljárási szabályokat az ügy tárgya 

szerinti önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 

 

3. § Záró rendelkezések 

 

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

(2) Hatályát veszti az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról szóló 

12/2008.(VIII.8.) önkormányzati rendelet. 

 

Kétpó, 2012. …………….. 

 

 

       Boldog István                                                                            Dr. Gaszparjan Karen  

 polgármester                                                                                    jegyző 

 

KKiihhiirrddeettééssii  zzáárraaddéékk::  
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