
Boconád község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V. 26.) önkormányzati 
rendelete a képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (VI. 

27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 53. §- ban  meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

Kiegészítő rendelkezések 
 

1. § A képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (VI. 27.) 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) Az önkormányzat hivatala: Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal, 3284 
Tarnaméra, Árpád u. 6.” 

 
2. § A Rendelet az alábbi 27/A §-sal egészül ki: 

 
„27/A § (1) A képviselő köteles bejelenteni a napirendi pont tárgyalása kezdetén a 
személyes érintettségét.  
(2) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó bejelentési kötelezettség 
elmulasztása miatt a képviselő éves tiszteletdíjának 10%-a vonható meg.” 

 
3. § A Rendelet 50. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 
„ (7) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. 
   (8) A jegyzőkönyvet az illetékes Kormányhivatalnak – a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően – a Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül elektronikus úton kell 
megküldeni.” 
 

4. § A Rendelet jelen rendelet 1. sz. mellékletével egészül ki. 
 

Módosító rendelkezések 
 

5. § A Rendelet az „Alkotmány 44/A § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján” szövegrész helyébe az „Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §- ban meghatározott feladatkörében eljárva” szöveg 
lép. 
 

6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdés a „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a 
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
(továbbiakban: Mötv.)” szöveg lép. 
(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdés az „Ötv. 8. § (4) bekezdésén” szövegrész helyébe a 
„Mötv. 13. § (1) bekezdésén” szöveg lép. 
 

7. § A Rendelet 9. § az „Ötv. 9. § (1) – (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „Mötv .” 



szöveg lép. 
 

8. § A Rendelet 10. § az „Ötv. 10. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Mötv. 42. 
§-ban” szöveg lép. 
 

9. § A Rendelet 13. § (1) bekezdés az „Ötv. 12. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe 
a „Mötv. 44. §-ban” szöveg lép. 
 

10. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ A Képviselő – testület alakuló ülésére az Mötv. 43. §-ban foglalt szabályokat kell 
alkalmazni.” 
 

11. § (1) A Rendelet 27. § (4) bekezdése az „Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja” szövegrész 
helyébe az „Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja” szöveg lép.  
(2) A Rendelet 27. § (5) bekezdés az „Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontja” szövegrész 
helyébe az „Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja” szöveg lép. 
 

12. § A Rendelet 33. § a) pontja az „Ötv. 15. §-ában” szövegrész helyébe az „Mötv. 50. §-
ban” szöveg lép. 
 

13. § A Rendelet 46. § (2) bekezdés az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” szöveg lép. 
 

14. § (1) A Rendelet 48. § (1) bekezdés az „Ötv. 16. § (1) bekezdésében” szövegrész 
helyébe az „Mötv-ben” szöveg lép. 
(2) A Rendelet 48. § (8) bekezdés az „érintett bizottságok” szövegrész helyébe a 
„gazdasági és pénzügyi bizottság” szöveg lép. 
 

15. § A Rendelet 50. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ (1) A jegyzőkönyvet 2 példányban kell elkészíteni. 
a) egy példányt a jegyző kezel (irattári példány) 
b) egy példány (a képviselő – testület nyílt üléséről)- a betekinthetőségi jog 

biztosítása érdekében - a községi könyvtárba kerül megküldésre.” 
 

16. § A Rendelet 57. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(3) Az Oktatási és Szociális Bizottságra átruházott hatásköröket az 1. sz. melléklet 
tartalmazza.” 
 

17. § A Rendelet 58. § (6) bekezdés a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a 
„Kormányhivatalnak” szöveg lép. 
 

18. § (1) A Rendelet 62. § (1) bekezdés az „Ötv. 35. §-ában” szövegrész helyébe az „Mötv. 
67. §-ban” szöveg lép. 
(2) A Rendelet 62. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A Polgármesterre átruházott hatásköröket az 1. sz. melléklet tartalmazza.” 
 

19. § A Rendelet 65. § az „Ötv. 36. § (2)-(3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Mötv. 



81. §-ban” szöveg lép. 
 

20. § A Rendelet 66. § (1) bekezdés az „Ötv. 13. §-ában” szövegrész helyébe az „Mötv. 54. 
§-ban” szöveg lép. 
 

21. § A Rendelet 70. § (2) és (3) bekezdésében a „Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság” 
szövegrész helyébe a „gazdasági és pénzügyi bizottság” szöveg lép. 
 

Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

22. §  Rendelet 17. § (2) bekezdése, 23. § b) pontja, 25. §-a,  51. §-a,  58. § (9) bekezdése, 
hatályát veszti. 

23. § A Rendelet 6. § (3) bekezdése „polgármester, a képviselő – testület bizottságai, a 
képviselő – testület hivatala” szövegrész hatályát veszti. 

 

Záró rendelkezések 
 

24. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszi. 

 
 
Kelt: Boconád, 2014. május 26. 
 
 
 
Kis István    Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából: 
polgármester      Dr. Holló Ágnes aljegyző 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
 
Boconád, 2014. május 26. 
     P.H.     
 
 
     Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából: 
       Dr. Holló Ágnes aljegyző 
 


