Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.2.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.2.) önkormányzati rendelet (
továbbiakban a rendelet) 2. § (3) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ a) különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv (
továbbiakban Ötv. 13. § (1) bekezdésben felsorolt feladatok „
(2)A Rendelet 5 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
„(1) 1.000.000 Ft feletti hitel felvétele; kötvény kibocsátása”
(3)A Rendelet 12 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
(2) A Képviselő-testület zárt ülést tart az Ötv. 46. § (2) bekezdésben foglalt esetekben.
(4)A Rendelet 18 § (2) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
(2) Személyesen érintett az, aki a napirendi pont tárgyával saját maga, vagy közeli
hozzátartozója (fogalom értelmezése a Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint) bármilyen
jogviszony keretében a napirend tárgyalásakor kapcsolatban áll, illetve gazdasági érdeke
miatt felléphet.
(3) Személyes érintettség esetén az Ötv 49. § - ban foglaltak szerint kell eljárni. A személyes
érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztó képviselőt a polgármester
jegyzőkönyvben rögzítetten figyelmezteti.”
(5)A Rendelet 34 § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
A bizottsági tag személyes érintettségére és kizárására a 18. §-ban foglaltak az irányadók.

(6)A Rendelet 27 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
„(2) A jegyzőkönyv az Ötv 52 §. (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:
a) az ülés megnyitásának időpontját

b) a határozathozatal módját,
c) külön indítványra a kisebbségi véleményt,
d) az ülésen történt fontosabb eseményeket, az arra tett polgármesteri intézkedéseket,
e) a kérdéseket, interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat és
határozatokat,
f) az ülés bezárásának időpontját.”
2. §
(1)A Rendelet 9. § (6) bekezdésében az „ önkormányzati „szövegrész helyébe a „ tárgyban
érintett Önkormányzati „ szöveg lép.
(2)A Rendelet 16. § (2) bekezdésében az „ Ötv 12. § (4) „ szövegrész helyébe a „ Ötv. 48. §
(4) „ szöveg lép.
(3)A Rendelet 27. § (7) bekezdésében az „ polgármesteri hivatalban „ szövegrész helyébe a
„ Közös Önkormányzati Hivatalban „ szöveg lép.
(4)A Rendelet 30. § (1) j) pontjában az „ összeférhetetlenségi „ szövegrész helyébe az „
összeférhetetlenségi és méltatlansági „ szöveg lép.
(5)A Rendelet 32. § 10. pontjában az „ összeférhetetlenségét „ szövegrész helyébe az „
összeférhetetlenségét és méltatlanságát „ szöveg lép.
(6) A Rendelet 37 § (3) bekezdésében az „ minden hét hétfő „ szövegrész helyébe az „
minden hónap utolsó hétfőjén „ szöveg lép.
3. §
(1) Hatályát veszti a Rendelet 12. § (3) –(4) bekezdései
(2)Hatályát veszti a Rendelet 17. § (1) bekezdése.
(3)Hatályát veszti a Rendelet 20. § (2) bekezdésében az „ 5 főnek” szövegrész valamint
20. § (2) bekezdése a)- c) pontjai ; f); h); i), j), n), o); p) pontjai
(4)Hatályát veszti a Rendelet 28.§-a
(5)Hatályát veszti a Rendelet 31. § (2) bekezdésében az „ alpolgármester „ szó.
(6)Hatályát vesztik a Rendelet 42.§ (3) –(4) bekezdései
(7) Hatályát veszti a Rendelet 46/C §-a.

4. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
Medgyesbodzás , 2014. október 27.

Krucsai József
polgármester
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