Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kislőd Község 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 következőket rendeli el:
1. §
Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti- és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SzMSz)
7. § (1) bekezdés a) pontjában a "korelnök" szövegrész helyébe a "polgármester" szövegrész
lép.
2. §
Hatályát veszti az SzMSz 7. § (1) bekezdés c) és e) pontja.
3. §
Az SzMSz 7. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"7. § (1) [Nyilvános üléskeretében:]
g) Polgármester illetményének vagy tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása,
amelyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé."
4. §
Az SzMSz 7. § (1) bekezdés k) pontjában a "tiszteletdíjának" szövegrész helyébe a
"tiszteletdíjának és költségtérítésének" szövegrész lép.
5. §
(1) Az SzMSz 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"30. § (4) A titkos szavazás lefolytatását, a szavazatok összeszámlálását az Ügyrendi
Bizottság végzi."
(2) Az SzMSz 30. § (5) bekezdése hatályát veszti.
6. §
(1) Az SzMSz 45. § (1) bekezdésében a "főállásban" szövegrész helyébe a "társadalmi
megbízatásban" szövegrész lép.
(2) Az SzMSz 45. § (2) a) pontjában a "illetmény" szövegrész helyébe a "tiszteletdíj"
szövegrész lép.
(3) Hatályát veszti az SzMSz 45. § (3) bekezdése.
(4) Az SzMSz 45. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"45. § (9) A polgármester munkaideje heti 20 óra, amelyből az önkormányzat tanácstermében
minden hónap első szerdai napján 9.00 órától 13.00 óráig fogadónapot tart."

7. §
Az SzMSz 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"47. § (1) A jegyző a Közös Hivatal székhelyén minden hét hétfői napján 8.00 órától 16.00
óráig, Kislőd Község Önkormányzat székhelye szerinti önkormányzati irodában minden hét
keddi napján 08.00 órától 16.00 óráig fogadónapot tart."
8. §
Az SzMSz 1. melléklete helyébe a következő felsorolás lép:
"Kislőd Község Önkormányzat képviselői:
Somogyi Anna polgármester
Szabóné Gazsó Eszter alpolgármester
Kaszás Vince
Magvas Antal
Marosi Ödön
Széplábi Ferenc
Üregi Éva "
9. §
Az SzMSz 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
10. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somogyi Anna
polgármester

Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.
Kislőd, 2014. november 26.
Dobosi Gergely
jegyző

1. melléklet a 10/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez:

Önkormányzat bizottsága

1.) Ügyrendi bizottság:
tagjai: Széplábi Ferenc elnök
Magvas Antal tag
Marosi Ödön tag
A bizottság feladata:
a) figyelemmel kíséri az SZMSZ hatályosulását
b) ellenőrzi a képviselő-testületi határozatok és rendeletek végrehajtását
c) ellenőrzi a bizottságok működését
d) ellenőrzi a bizottság döntéseinek végrehajtását
e) kivizsgálja az önkormányzati képviselői és a polgármesteri összeférhetetlenség
megállapítására irányuló kezdeményezést
f) nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők, a polgármester és a nem
képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatát
g) lebonyolítja a titkos szavazást
h) állást foglal a közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzése körében tett felhívásáról
i) közreműködik a képviselő-testület hivatalának szervezeti felépítésére vonatkozó
javaslatok kidolgozásában
j) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előterjesztéseinek előkészítése

