
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014. (V.22.) számú rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2007. (V.30.) számú rendelet módosításáról.

Valkó Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (V.30) számú rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:

1. §

(1) Az 5/2007. (VI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Alaprendelet) 17. § /1/
bekezdésének c) pontja az alábbiakra változik.

1/17. § /1/ c./ Valkói Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét."

2. §

(1) Az Alaprendelet 43. § /1/ c.) pontja hatályon kívül helyezve.

3. §

(1) Az Alaprendelet 53. § /5/ és /6/ bekezdései hatályon kívül helyezve.

4. §

(1) Az Alaprendelet 66. § /2/ bekezdésének első mondata a következőkre módosul:

,)2/ Az önkormányzat intézményei önállóan gazdálkodnak az önkormányzat éves

költségvetési rendelete alapján."

5. §

(1) Az Alaprendelet 68. § /2/ bekezdése az alábbiakra módosul:

1/68. § /2/ A képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről jogszabályban

meghatározott belső ellenőrzés útján gondoskodik. 1/

(2) Az Alaprendelet 68. § /3/, /4/, /5/ és /6/ bekezdésének szövege a következők szerint

alakul:



/J68. § /3./ A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri

Hivatal jogszabályban meghatározott belső kontrollrendszerét és belső ellenőrzési

tevékenységét társulási formában látja el.

/4/ A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a megfelelő

a) kontrollkörnyezet,
b) kockázatkezelési rendszer,
c) kontrolltevékenységek,
d) információs és kommunikációs rendszer és
e) nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért és működtetéséért.

/5/ Az önkormányzati intézmény és a polgármesteri hivatal vezetője köteles

gondoskodni arról, hogy

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a
szabályszerűséggel, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség
követelményeivel;

b) b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra,
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra.

/6/ A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni és működtetni,

amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos és hatékony

felhasználását."

(3) Az Alaprendelet 68. § eredeti /4/ bekezdése 69. § /1/ bekezdésre módosul.

(4) Az Alaprendelet 68. § /5/ bekezdése 69. § /2/ bekezdésre módosul.

6. §

(1) Az Alaprendelet 67. § (2 ) bekezdése az alábbiakra módosul:

/JAz önkormányzat vagyongazdálkodásának, illetve vagyon kezelésének előírásait külön

rendelet szabálvozza."

(2) Az Alaprendelet /3/ bekezdésétől/9/ bekezdéséig hatályon kívül helyezve.



7. §

(1) Az Alaprendelet 4. számú mellékiete az alábbiakra módosul:

lJ 1./ Önkormányzati segély megállapítása keretében:

a) általános eseti önkormányzati segély

b) gyógyszerkiadásokra tekintettel megállapított önkormányzati segély

c) temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati segély

d) rendszeres önkormányzati segély

e) kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély

f) szociális temetés

2./ Méltányos közgyógyellátási kérelmek elbírálása

3./ Kommunális hulladékszállítási kedvezményes díj megállapítására vonatkozó kérelmek elbírálása

4./ A bizottság által megállapított, de jogtalanul felvett segély, vagy egyéb szociális támogatás

visszafizetésének elrendelése."

8. §

(l)Az Alaprendelet 7. számú mellékletének III. fejezete az alábbi bekezdéssel egészül ki:

IJA pénzügyi csoport feladata a hatályos illetéktörvény szerinti iratmásolási díjak

ügyfél általi befizetésének nyilvántartása."

(2)Az Alaprendelet 7. számú mellékletének VI. fejezete az alábbi bekezdéssel egészül ki:

,,A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése

A jegyző köteles gondoskodni a jogszabályban előírt belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő

működtetéséről. A Polgármesteri hivatal belső ellenőrzését a Gödöllő Kistérség Önkormányzatainak

Többcélú Kistérségi Társulása látja el az önkormányzat által elfogadott éves belső ellenőrzési terv

alapján. Az ellenőrzési tervet a jegyző készíti el és terjeszti a képviselő-testület elé, valamint a

zárszámadás elfogadásával egy időben az ellenőrzési terv végrehajtásáról beszámol."



9. §

Záró rendelkezések

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

(2) A rendelet hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetésérőla jegyző gondoskodik.

A rendelet kihirdetve: 2014. május 22.
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