
TERVEZET 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…./2015. (III.19.) önkormányzati rendelete  

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 1.§ 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 

(3) és (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) Az Önkormányzat bankszámlaszáma: 11748083-15827014 

(4) Az Önkormányzat adószáma: 15827014-2-19” 

2. § 

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § (1) A Polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén, vagy ha a két 

tisztség egyidejűleg betöltetlen, az ülés összehívását és vezetését a korelnök látja 

el.” 

3. § 

A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról a nyilvánosságot a meghívónak 

a) a Balatonakarattyai Kirendeltség hirdetőtábláján és  

b) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztésével és 

b) a www.balatonakarattya.hu honlapon történő megjelenítésével 

kell értesíteni.” 

4. § 

A Rendelet 48. §-a hatályát veszti. 

5. § 

A Rendelet 51. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 



„ (1) Az önkormányzati rendelet a Balatonakarattyai Kirendeltség hirdetőtábláján kerül 

kihirdetésre.” 

6. § 

A Rendelet 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (1)  A képviselő-testületi ülésről jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. A hangfelvételt az 

 üléstől számított 6 hónapig meg kell őrizni. 

(2) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A 

jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről, összefűzéséről a jegyző gondoskodik. A zárt 

ülésről, közmeghallgatásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(3)  A jegyzőkönyvek összefűzése zsinórral való átfűzés módszerével történik. Az átfűzést a 

jegyzőkönyv hátoldalán az önkormányzat bélyegzőjével ellátott zárócédula rögzíti.” 

                      6. § 

A Rendelet 55 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (2) A vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos adminisztratív teendőket a 

Balatonakarattyai Kirendeltség látja el.” 

7. § 

A Rendelet 60. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ b) Szociális, Egészségügyi, Sport és Kulturális Bizottság (3 fő)” 

8. § 

A Rendelet 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. A polgármester foglalkozási 

viszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az összeférhetetlenségére vonatkozó 

rendelkezéséket az Mötv. határozza meg. 

(2) A képviselő-testület két alpolgármestert választ.  

(3) Az alpolgármesterek feladataikat főállásban látják el.” 

9. § 

A Rendelet 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„65. §  

(1) Balatonakarattya Község Önkormányzata a Balatonakarattyai Kirendeltség fenntartási 

költségeihez a települések által megkötött együttműködési  megállapodásban foglaltak szerint 

járul hozzá. 



(2) A közös önkormányzati hivatal jegyzőjét Balatonfőkajár község polgármestere nevezi ki a 

közös hivatal létrehozására Csajág, Küngös, Balatonakarattya községek önkormányzataival 

kötött megállapodásban foglaltak alapján.  

(3) A jegyző vezeti az önkormányzati hivatalt és ellátja az Mötv. 81. § (3) bekezdésében 

meghatározott feladatokat.  

(4) A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott időtartamra a jegyzői feladatokat a 

Balatonakarattyai Kirendeltségen a kirendeltség-vezető látja el. 

10.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

   Matolcsy Gyöngyi                                                                                 Polgár Beatrix 

      polgármester                                                                                            jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Balatonakarattya, 2015. március 14. 

Polgár Beatrix jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


