
RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

11/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló

6/2013.(III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Révfülöp  Nagyközség
Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013.(III. 27.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az Önkormányzat által használt kormányzati funkciókat az 5. melléklet tartalmazza.”

2. § Az SZMSZ 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)  A  Képviselő-testület  munkaterv  szerinti  nyilvános  üléséről  a  Villa  Filip  Televízió
közvetítést ad.”

3. § Az SZMSZ 24. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A jegyzőkönyvek megváltoztathatatlanságát oldalainak összefogásával –így különösen
az  oldalak  összefűzésével,  és  az  összefűzést  biztosító  kapocsra  való  etikett  címke
ragasztásával,  továbbá  az  etikett  címke  oly  módon  való  lebélyegzésével,  hogy  a
bélyegzőlenyomat  egy része a címkére,  másik része a jegyzőkönyv  lapjára kerüljön - kell
biztosítani.” 

4.§ Az SZMSZ
a)  30.  (1)  bekezdésében  a  „a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény
(továbbiakban: Ötv.) 19. §-ban” szövegrész helyébe a „az Mhötv-ben”;
b) 30. § (2) bekezdésében a „Ötv. 19. § (2) bekezdésén” szövegrész helyébe a „Mhötv-ben
meghatározottakon”;
c)  31.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában  a  „Alkotmánynak,  a  Polgári  Törvénykönyvnek  a
magántitokra, továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXVII. törvény szabályait” szövegrész helyébe a „adatvédelemre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket”;
d) 44. § (4) bekezdésében a „bérére” szövegrész helyébe a „illetményére”;
e) 4. melléklet II. pontjában a „a Polgármesteri Hivatalban lemezszekrényében” szövegrész
helyébe a „az Önkormányzat hivatali helyiségében lemez- vagy páncélszekrényben”
szöveg lép.

5.§ Hatályát veszti az SZMSZ 
a) 25. § (2) bekezdés a) pontja;
b) 27/A-27/D. §-a;
c) 29. §-a;
d) 33. §-a;
e) 36. §-a;
f) 44. § (3) bekezdése;
g) 45. § (3) bekezdése;
h) IX. fejezete;



i) 54. §-a;
j)  1.  melléklet  1.  21.  pontjában  a  „a  helyi  önkormányzati  képviselők  jogállásának  egyes
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § alapján”; a „a helyi önkormányzati képviselők
jogállásának  egyes  kérdéseiről  szóló  2000.  évi  XCVI.  törvény  10/A.  §  alapján”  és  a  „A
Bizottság  a  vagyonnyilatkozattal  kapcsolatos  eljárás  során  a  jelen  rendeletben  nem  szabályozott
kérdésekben  az  országgyűlési  képviselők  jogállásáról  szóló  1990.  évi  LV.  törvény 22.  §.  (5)-(6)
bekezdése alapján jár el.” szövegrész;
k) 4. melléklet I./1. pontjában a „ helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
szóló módosított 2000. évi XCVI tv. (továbbiakban: Ökjtv.) 10/A. § (1) bekezdése értelmében
a” és a „az Ökjtv. melléklete szerinti” szövegrész;
l) 4. melléklet I./2. pontjában a „az Ökjtv. melléklete szerinti” szövegrész;
m) 4. melléklet I./3. pontjában a „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 20 §-
ában meghatározott” szövegrész;
n) 4. melléklet III/8. pontja;

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza                                                   dr. Szabó Tímea
polgármester                                       jegyző

A kihirdetés napja: 2014. október 30.

dr. Szabó Tímea
        jegyző


