Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete a
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 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 Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szmsz) 9.§. (1)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
„(1) A polgármester megbízatását társadalmi megbízatású polgármesterként látja el.”
2.§.
Az szmsz 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10.§ (1) A képviselő-testület - saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, a képviselő-testület megbízásának időtartamára - a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére kettő alpolgármestert választ.
(2) A két alpolgármester társadalmi megbízatásban, a polgármester irányításával látja el
feladatait.
(3) A polgármester az alpolgármesterek közül megbízza az általános helyettesét, és
meghatározza az alpolgármesterek feladatát, hatáskörét.
(4) Az alpolgármestereket megillető díjazást – a polgármesterhez hasonlóan – személyre
szóló képviselő-testületi határozatban kell megállapítani.
(5) Az alpolgármestereket – a polgármester tartós helyettesítésének idejére –a polgármester
(3) bekezdés szerinti rendelkezése alapján, ugyanazok a jogok illetik meg a feladat és
hatáskör gyakorlásában, mint a polgármestert.”
3.§.
Az szmsz 11.§. (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezéslép:
„(4) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság létszáma: 5 fő. A bizottság tagjává nem
önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag
jogaival és kötelezettségeivel.”
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4.§.
Az szmsz 26.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármesterek a
polgármester által meghatározott rend szerint, a polgármester és az alpolgármesterek
egyidejű akadályoztatása esetén az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke írásbeli
meghívóval hívja össze.”
5.§.
Az szmsz 29.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, mint az ülés elnöke vezeti; akadályoztatása
vagy érintettsége esetén a polgármester által meghatározott rend szerinti alpolgármester, a
polgármester és az alpolgármesterek egyidejű akadályoztatása vagy érintettsége esetén az
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke vezeti.”
6.§.
(1) Az szmsz 1. függelékének helyébe az 1. függelék lép.
(2) Az szmsz 2. függelékének helyébe a 2. függelék lép.
7.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második
napon hatályát veszti.
Jászboldogháza, 2014. október 27.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Szűcs Lajos
polgármester

A hirdetőtáblán kifüggesztve:
2014. október 28.
Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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1. függelék a 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK NÉVSORA
1. Szűcs Lajos

polgármester

2. Joó-Kovács Balázs

alpolgármester, képviselő

3. Dr. Pap Béla

alpolgármester, képviselő

4. Menyhárt Ernő

képviselő

5. Szűcs Gergely

képviselő

6. Kobela Margit Magdolna

képviselő

7. Vámosi Norbert

képviselő
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2. függelék a 2/2014. (II.05) önkormányzati rendelethez
AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA
1) Egészségügyi és Szociális Bizottság
Elnök:
Tagok:

Kobela Margit
Szűcs Gergely képviselő
Vámosi Norbert képviselő
Menyhárt Ernő képviselő
Fajka Jánosné külsős tag

