
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 38. § (5) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében, 57. § (1)–(2) bekezdésében, 59. § (2) 
bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezéséről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. 
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 27. 
§  (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az ülésekről az Mötv-ben szabályozott tartalmú írásos jegyzőkönyv készül.”  
 
 

2. § 
(1) A Rendelet 33. § -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A jegyzői feladatokat az Mötv-ben foglalt esetben a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzői Irodavezetője látja el.” 
 
 

3.§ 
 
(1) A Rendelet 1. melléklet 1. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„b) javaslatot tesz a polgármester jutalmazására, és az alpolgármester tiszteletdíjára és 
jutalmazására” 
 

 
(2) A Rendelet 1. melléklet 3. b) - c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„b) A bizottság a Mötv-ben, valamint az Ügyrendjében szabályozottak szerint nyilvántartja és 
ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, valamint elvégzi azok vizsgálatát. 
 
c) A Mötv-ben szabályozottak szerint átveszi a bizottság az összeférhetetlenség alapjául 
szolgáló jogviszonyról, írásban megerősített lemondást, kivizsgálja az önkormányzati 
képviselők összeférhetetlenségének, valamint méltatlanság megállapítására irányuló 
kezdeményezést, és ennek  alapján javaslatot tesz a Képviselő-testületnek.” 
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4. § 

(1) A Rendelet 1. § (5) bekezdésében a „és a jegyző” szövegrész helyébe „a jegyző, és a 
társulás” szöveg lép. 

 
(2) A Rendelet 4. § (5) bekezdésében a „a helyi önkormányzati képviselők jogállásának 
egyes kérdéseiről szóló törvény” szövegrész helyébe „az Mötv-ben foglaltak” szöveg lép. 
 
(3) A Rendelet 30. § (3) bekezdésében a „bizottságok” szövegrész helyébe „bizottság” 
szöveg lép.  

 
(4) A Rendelet IV. fejezet címében „A népszavazás és a népi kezdeményezés, az 
önkormányzat gazdálkodása” szövegrész helyébe „ A népszavazás” szöveg lép. 

 
(5) A Rendelet 13. alcím címében „a helyi népszavazás” szövegrész helyébe „A helyi 
népszavazás kezdeményezése” szöveg lép. 
 

5. § 
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 

 
1. 7. § (7) bekezdése, 
2. 34. § (1) bekezdése, 
3. 34. § (1) bekezdésében „az Ötv-ben meghatározottakon túl” szövegrész, 
4. 34. § (3) bekezdése, 
5. 35. § -a, 
6. 36.§ (1) bekezdés c) pontja,  
7. 36. § (2) bekezdése 
8. 1. melléklet 2 . pontja, 
9. 1. függeléke, 
10. 1. függelék 1. melléklete, 
11. 1. függelék 2. melléklete, 
12. 1. függelék 3. melléklete, 
13. 1. függelék 4. melléklete. 

 
6. § 

 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) A rendelet a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula sk.       dr. Balogh László sk. 
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. október 22. 
 

 
                                                                  dr. Balogh László sk. 

                                                                   jegyző 


