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Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2011. (IV. 1.) rendelete 

Pécsely Község Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2007.(IX. 7.) rendelet módosításáról 

 
 
 

Pécsely Község Önkormányzata, az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdésében biztosított 
feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 7/2007.(IX. 7.) rendelete módosítására a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A 7/2007.(IX. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) „Bevezető” helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„Pécsely Község Önkormányzata, az Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdésében biztosított 
feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, működésének részletes szabályozása érdekében, a 
következőket rendeli el:” 
 

2. § 
A rendelet 1., 3, 4., 5.. számú melléklete hatályát veszti.  
 

3. § 
E rendelet 1. függeléke tartalmazza a képviselő-testület, 2. függeléke tartalmazza a bizottság 

tagjainak névsorát, 3. függeléke tartalmazza a képviselő-testület éves munkatervét, 4. 
függeléke tartalmazza Balatonszőlős és Pécsely községek Körjegyzősége 
megalakításának tárgyában megkötött Társulási Szerződést. 5. függeléke tartalmazza a 
Körjegyzőség ügyrendjét. 

 
4. § 

A rendelet 8.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A bizottság nem képviselő tagjainak személyére bármely képviselő javaslatot tehet, 
amelyről a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. A bizottságok nem képviselő 
tagjai a Képviselő-testület előtt esküt tesznek, melynek szövegét e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. Az eskü szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő.” 

 
5. § 

A rendelet 13.§-a a következő, (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) E rendelet 3. függeléke tartalmazza a képviselő-testület éves munkatervét.” 

 
6. § 

A rendelet 23.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„d) A törvényességi felügyeleti jogkört ellátó hivatal, erre feljogosított dolgozójának” 
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7. § 
A rendelet 34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„34. § 
Az önkormányzati rendeleteket külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos 
sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: 

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az adott témáról szóló 

sorszám / év (hónap, nap /kihirdetés dátuma/) 
rendelete” 

 
8. § 

A rendelet 37.§-a, a következő, (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A Képviselő-testület normatív határozatait – ide nem értve az önkormányzati hatósági 
határozatokat – az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel közzé kell tenni.” 
 

9. § 
A rendelet 39.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe a Képviselő-testület tagja, a tárgyban közvetlenül 
érdekelt vagy annak hivatalos megbízottja, a törvényességi felügyeleti jogkört ellátó hivatal, 
erre feljogosított dolgozója, továbbá a Körjegyző tekinthet be.” 
 

10. § 
A rendelet 46.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) a) A Polgármester – lehetőség szerint – minden szerdán 13 és 15 óra között tart 
ügyfélfogadást, az Önkormányzat épületében. 
b) A Képviselő-testület, a polgármester hivatali munkarendjét heti 15 órában állapítja meg. 
 

11. § 
A rendelet 49.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Társulási Szerződést a 4. számú függelék tartalmazza.” 
 

12. § 
A rendelet 49.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A Körjegyzőségi Ügyrendjét a 7. számú függelék tartalmazza.” 
 

13. § 
(1) E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.  
(2) Jelen rendelet, az alaprendeletbe történő egységes szerkezetbe foglalásával a kihirdetését 
követő 2. napon hatályát veszti. 
 
 
 
  Sebők Lajos     Jurics Tamás 
  polgármester       körjegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. április 1. 
 
        Jurics Tamás 
          körjegyző 


