
 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2019.(IX.12.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.27.) rendeletének módosítására a következő rendeletet 

alkotja. 

 

1. § 

 

(1) A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(5) Önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a Képviselő-testület jár el az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek megfelelően. Ezt a hatáskörét 

e rendeletben a polgármesterre és a bizottságokra átruházhatja. 

 

(2) A R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a (1) bekezdésben előírt határidőn túl nyújtották 

be, vagy a testületi ülésen szóban terjesztették elő, úgy az érintettnek csak abban az 

esetben kell az ülésen választ adni, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. 

Ellenkező esetben a felvilágosítást kérőnek az ülést követő 30 napon belül írásban kell 

válaszolni. A válasz elfogadásáról a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt. 

 

(3) A R. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) A Képviselő-testület és az átruházott önkormányzati hatósági jogkörben eljáró 

bizottság és a polgármester hatósági határozataira – a Mötv.-ben foglalt eltérésekkel – az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

(4) A R. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(3) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetére a 

jegyző helyettesítésére a polgármester jelöli ki a polgármesteri hivatal köztisztviselői 

közül felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőt legfeljebb hat hónap 

időtartamra. 

 

(5) Az SZMSZ 8. számú melléklete az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki: 
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2. § Ez a rendelet 2019. szeptember 13-án lép hatályba és 2019. szeptember 14-én hatályát 

veszti. 



 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva sk.                                    Dr. Gyirán Viktor sk. 

          Polgármester                                Jegyző 

 

 

 

Záradék:  

A rendeletet 2019.09.11. napján kihirdettem.  

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 

 


