
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2019. (XII. 02.)

önkormányzati rendelete

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  Képviselő-testület
szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  7/2017.  (IV.26.)  önkormányzati  rendelet
módosításáról

Nagyfüged  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  53.  §  -  ában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  az  következőket
rendeli el:       

1. §

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 14.§ (3) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

14.§  (3)  A rendes  ülést  a  polgármester  –  lehetőség szerint  –  a  munkaterv  szerinti  hónap
(kivételt képez a szeptember és a december hónap) utolsó szerdai napjára, 16:00 óra utáni
időpontra hívja össze.

        2.§

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 55.§ - a az alábbi (4)
bekezdéssel egészül ki: 

55.§ (4) Az a helyi önkormányzati képviselő, aki az adott hónapban igazolatlanul nem jelenik
meg a Képviselő-testületi és bizottsági üléseken nem részesül az adott hónapra őt megillető
tiszteletdíjban.

     3.§

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 59.§ - a helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

59.§  A  helyi  önkormányzati  képviselői,  a  nemzetiségi  képviselői  és  hozzátartozói
vagyonnyilatkozatokat a Jegyző tartja nyilván és ellenőrzi.



4.§

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 65.§ - a helyébe az
alábbi rendelkezés lép: 

65.§  A képviselő-testület pénzügyi bizottsága két képviselő és két nem képviselő tagból, a
képviselő-testület szociális bizottsága három képviselő és egy nem képviselő tagból áll.

5.§

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete
helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

6.§

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete
hatályon kívül helyezésre kerül.

7.§

Ez a rendelet 2019. december 3. napján lép hatályba.

Nagyfüged, 2019. november 26.

Juhász Jánosné

   polgármester 

dr. Pető László

                         helyettes jegyző


