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A veszélyhg[1,7g1 kihirdeteíséról sz,ólti 40']020.(IIi.l 1 . ) Ktlt,ttl. renclelet (továbbiakban:
Kornr, rerrclele,t) 1, s\-u alap.járr a KoI,1-l-tittlr az éiet- ós vagvotlbiztotisitgot i,cszóll,cztctó
tönleges nlegbetegeclctst o]itlz_ti llttttliitrilirr iittr kilr ctIicz:tlteittlciIteIi elhilrítlrsa. ,l magVar
állampcllgiirok egészselgc!tle ii és ,"Ieterncli 1-}le9()\ lisil cl,ciclicbctl N4agvat,ot,szltg egész
területére veszé,lylrell,zetet l,iircietetl ki. A katasztról'al"údclerlrról és a hozzti kapcsolódó
egyes törvérryek módosításáról szóló 201 l. ér,i CXXVlII. törvén1, (a továbbiakbirn:
katasztróí-avédelnri törvérry) 46. § (4) bekezdése alapján veszélylrelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja,

A katasztrótbr,édelrli törveitt), .16. cS (4) bekezdésclben nreghatározott lratáskörömben el.iárva -

tigy"elenrbe r,,ér,e a 100-_)2/2()2(). szátllít írástls cl(ilerjcsztcsberl fbglaltal<at - ,.|7. alribbi
határozatot lrozonl:

Ikt.szám: 1207 -1 412020,

Ügyirrtéző: clr. Vörös-Börcsök l'írliea

l. Mély"kút Város ()nkornláril,zitt

lratározatár,al jóváhagvott Mélyl<úti
Sz,abáI r-,,z,atát (továbbiakbatl : Sl,Nl SZ )

módosíttrtll:

Tárg),: Mélykúrti Polgármesteri Hivatal SZMSZ-
ér-rek módosítása.

I(épviselő-testtilctc I 2 L'2U l 9.(\'II.02. )Kt, sz.itltlűt

Pcllgitrrrtesteri Iiivalal Szerveze,ti és l\1úilrödési

202(). április l6-iri hatáIl1al a7, alirbbiali szcrit,tt

1,1. Az SZMSZ 2..{. porltjábatl az..cgli_ittrrlLik(jclósi nlcgirllaptldiis'" szijl,cgrc{sz lrcll,ébc
a ,,közigazgalú,si ,sze rz(jdls" szöveg lép.

1 .2. Az SZMSZ 5. pontja lrelyébe az alábbi szövegrész lép:
§

Az alpolgárn,lesíer

5. l . A ryllgtirme,s,íer helyettes,ítésére, ntttnktij iittttk .segítésére

alpolgtirnlesle r u polgtlrme.ster irtin,l,ítá,scil,ul lútlct cl f eluclutuit.
5.2. Az ulpolgcirmes,ler u polgúrme,ster ciltttl meghatározrltt
továbbá kiadmanyrlzúsi jogkót,be n intézkeclé,s,eket íesz. "

ntegvála.sztoíí

.f e lctclatkörbe n,

1,3, Az SZMSZ 7.1. pontja hcll,óbe az aliibbi ször c:grcisz lc(p:

,,7.t.,t jc,q|:(it tt 1_1ul,qút,tttaslat,ültttl u li,,g,l,:ti ful,u,:lttítit,u kittt,ta:ell ul.jagl,ző, u:
uljeg.l:(1i ,s,ltittt,l: bctültctlen,stjga e.:,cltjtt ct lIil,tttttl lgu:guld,s,i ().s,tlllttl'l.júnuk ct

.jegr-z(íre wnulko:ó késse.sitc,si alőírci,sokketl rcndclke:(j kö:li.s:tl,iselője hal),ette,9Íli

és ellátia u jegyző ciltul meghulcit,tlztltt,fbluclatokul. "



1.4. AzSZMSZ 14. pontia az alábbi porrtokkal egészi.il ki:
,, l1.-l7. Elltitjtt ct: i.s,mereílcn holl.í.c,st tul.yukónl,vazésé:,cl kapc,,soletíos.t'cluduttlkat.
l1.1,\. Elltit, ct kúllölcli tillutlt7llgtir unl,ukt)n.v,i a.s,entén.l,ét érinlő aclctr,s,zrllgciltatci,s,

te I e,sít é.sé be n,

l1.-l9. Engecléll,ezi ct: cillcttyásút,tér. úllutpittt,, úllcltkitillítd.s,hcll,ét és id(i7mtlút.
14.50. Ellátju a csctlúdltédelnli koordintic,ióvul kupcsolatc,l,s,.feluclutokut,
14,51, Igazolást ad ki arról, hogy a gyermek tekintetében az anylkönyl,be
bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.
14,52, Eljár a szülők megállapodásának Jblvétele során a szülői felügyeleíi jog
gyakor lás a ké rdé s é b e n.

l1,53, Elj(tr a g1le rmek neyének megíillupítii,sct ítirglábttn.
l1.51, EIlátiu uz elő:elc,s, g,cíntrenclalé.s.s,al kupc,.s,olato,s /bladatokat,
l1.55. EIlcititt u kép:all .:,ziilő ucltltuinuk tttagtillupítti,stt tcit,gl,tibtm.
l1.5ő. Eljár u telle,s,huláll,ú uptti eli,:,t,lrcr(j n.l,ilulkozul lelvétele iig1l!6r, nuglktr{t
é.s c,s e l e la, ő ké p e,s, 

^s 
z e m é l ), e k c,s e í é b e n,

11.57. Tálékoztatci,st ucl u re rtcle:ellcn c,.sulúcli jogtillti,s ke:elé,séről. "

1 .5. AZ, SZMSZ 22.1 , ptlntia heil óbe az alribbi szöt egrész lc!p:

.,22. ] . ,4 jcg,l,:(ít ukiLlit1,1,tl:lttlti,stt ti.s ttilllllétc idc,.jtjn u: ul.icgyző, u: ullegyz(ii
^slcittt,s,z batöltetlan.súga c,salén u Hirutul lyu:gtttti,si (',solltlt,t.lcinuk u.legyz(fi,e
tlonctíkozó képesíté,si előírcisokkctl rcndclkező közti.s,ztl isel(íje hcllletlesíti. "

2. Felkérern a jegyzőt az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Dr, Vörös-Börcsök Tínlea.|egyző

Határidő: azollnal
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