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Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 

 

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

12/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékkút Önkormányzat Képviselő-

testületének 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Képviselő-testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza) 

„a) az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 4. § és 14. 

§-ában szabályozott ellátások megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos 

hatásköröket;” 

(2) A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékkút Önkormányzat Képviselő-

testületének 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete 3. §-a a következő m) ponttal egészül ki: 

(A Képviselő-testület az alábbi hatásköreit a polgármesterre ruházza) 

„m) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-ában szabályozott 

köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátását” 

2. § 

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékkút Önkormányzat Képviselő-

testületének 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete 1. melléklet a 12/2013. (X.4.) önkormányzati rendelete 

az 1. melléklet szerint módosul. 

3. § 

Hatályát veszti a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékkút Önkormányzat 

Képviselő-testületének 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi dr. Szabó Tímea  

   polgármester  jegyző  

 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2021. június 12.                                           dr. Szabó Tímea  

                                                                                                           jegyző
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1. melléklet 

1. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Kékkút Önkormányzat 

Képviselő-testületének 12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete 1. melléklet a 12/2013. (X.4.) 

önkormányzati rendelethez a következő 42. ponttal egészül ki: 

„42. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
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