Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (….) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rábapatona Község Önkormányzatának 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. §
A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 20. §-ában a „négy” szöveg helyébe az „öt” szöveg lép.

2. §
Az SZMSZ 21. §-ának szövege helyébe a következő szöveg lép:
„A helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei megválasztásával keletkeznek és
megbízatásának megszűnésével szűnnek meg.”

3. §
Az SZMSZ 22. § (1) bekezdésében az „Ötv. 19-21. §” szöveg helyébe a „Mötv. 32-34. §” szöveg lép.

4. §
Az SZMSZ 22. § (2) bekezdésében az „Ötv. 19-21. §” szöveg helyébe a „Mötv. 32-34. §” szöveg lép.

5. §
Az SZMSZ 22. § (2) bekezdés g) pontjában a „2000. évi XCVI. tv. 10/A. § (1)” szöveg helyébe a „Mötv. 39. §
(1)” szöveg lép.

6. §
Az SZMSZ 28. § (3) bekezdésének szövege az alábbira változik:
„Az alakuló ülésen a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőket a választás eredményéről és
a megbízólevelek átadásának megtörténtéről.”
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7. §
Az SZMSZ 28. § (4) bekezdésének szövege az alábbira változik:
„Az alakuló ülésen a polgármester és a képviselők a Mötv. 1. sz mellékletében foglalt szöveggel ünnepélyes
esküt tesznek és az ennek tényét igazoló okmányt aláírják. Először a képviselők teszik le az esküt a helyi
választási bizottság elnöke előtt. Ezt követően esküt tesz a polgármester, akitől a korelnök veszi ki az esküt. A
polgármesteri esküt követően, a polgármester kiveszi az esküt az alpolgármesternek megválasztott
képviselőtől.”

8. §
Az SZMSZ 32. § (3) bekezdésének szövege az alábbira változik:
„Írásos nyilatkozat és személyes jelenlét hiányában a Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában jelölt esetben a
testület nyilvános tárgyalást tart.”

9. §
Az SZMSZ 42. § (5) bekezdése a) pontjában az „Ötv.” szöveg helyébe „Mötv.” szöveg lép.

10. §
Az SZMSZ 54. § (1) bekezdésében a „3 példányban” szöveg helyébe az „1 példányban” szöveg lép.

11. §
Az SZMSZ 54. §-a kiegészül az alábbi (1a) bekezdéssel:
„(1a) A jegyzőkönyv közokirat, mely a jegyző és a polgármester aláírásával válik közokirattá.”

12. §
Az SZMSZ 54 § (4) bekezdés a) pontjának szövege az alábbira változik:
„A jegyzőkönyv egy eredeti papíralapú példányban készül, melynek minden oldala folyamatos
sorszámozással van ellátva és a lapok összefűzése -annak érdekében, hogy a jegyzőkönyv részei egymástól ne
legyenek sérülés nélkül elválaszthatóak- oly módon történik, hogy a jegyzőkönyv az okirat sérelme nélkül ne
legyen megbontható.”

13. §
Az SZMSZ 54. § (4) bekezdés b) pontjának szövege az alábbira változik:
„A jegyzőkönyv összefogásának módja a következő: a lapok mindegyikén két lyuk kerül kialakításra, a lap
hosszanti bal oldalának középpontjától egyenlő távolságra, majd a szükséges lapok egymást követő
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sorrendben, növekvő oldalszámozás és értelmi rend szerint, egymás mögé helyezésre kerülnek. A kialakult
iratcsomagot a lyukakba fűzött nemzetiszín zsinórral összefűznek, a zsinórt a jegyzőkönyv hátulján csomóra
kötik és záró-matricával a legutolsó laphoz rögzítik. A rögzítésnél bélyegzővel és a jegyző aláírásával kell
ellátni a matricát.”

14. §
Az SZMSZ 54. § (4) bekezdés c) pontjának szövege az alábbira változik:
„A jegyzőkönyv egy példányát elektronikus úton meg kell küldeni 15 napon belül a megyei kormányhivatal
részére.”

15. §
Az SZMSZ 54. § (4) bekezdése kiegészül az alábbi f)-g) pontokkal:
„f) a papír alapú eredeti példányok beköttetéséről évente gondoskodik a jegyző.
g) a jegyzőkönyvek papír alapú példányaiba –azok véglegesre fűzött állapotba hozását követően- bármely
állampolgár betekinthet és azokról másolatot kérhet, a közérdekű adatokra vonatkozó helyi szabályozásban
foglalt díjtételek előlegezése mellett.”

16. §
Az SZMSZ 55. § (1) bekezdésében az „Ötv. 46. § (1) bekezdésében” szöveg helyébe a „Mötv.-ben” szöveg lép.

17. §
Az SZMSZ 73. § (2) bekezdése a) pontjának szövege az alábbira változik:
„a) a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság, létszáma: 7 fő”

18. §
Az SZMSZ 78. § (1) bekezdésében a „2 példányban” szöveg helyébe az „1 példányban” szöveg kerül.

19. §
Az SZMSZ 85. § (3) bekezdésében a „szervezeti és működési” szöveg helyébe a „kötelezettségvállalási”
szöveg lép.
20. §
Az SZMSZ 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
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21. §
(1) E rendelet 2014. november 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az SZMSZ
a) 33. § (3) bekezdésének c) pontja
b) 54. § (1) bekezdés i) pontjából az „és hitelesítőinek” szöveg
c) 54. § (1) bekezdés j) pontjából „a jegyzőkönyv hitelesítők” szöveg
d) 54. § (5) bekezdése
e) 60. § (5) bekezdése
f) 62. § (2) bekezdése
g) 65. § (2) bekezdése
h) 66. § (2) bekezdésében „a Ptk. XL. fejezetében meghatározott feltételek szerint” szöveg
i) 78. § (1) bekezdéséből az „egy tagja” szöveg.
(3) E rendelet 2014. november 2. napján hatályát veszti.

Rábapatona, 2014. október 28.

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Molnár-Nagy Béla
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Rábapatona, 2014. október … napján
Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző
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