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Arló Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

11/2019. (X.25.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Arló Nagyközség 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 képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2016. (X. 31.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § Az Önkormányzat testvértelepülései: 

a) KOROND község (Románia) 2001. november 23. 

b)  BERETKE község (Szlovákia) 2007. június 30.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„8. § Az alakuló ülés folyamata: 

a) napirend elfogadása, 

b) helyhatósági választások eredményének ismertetése, 

c) testületi tagok és a polgármester eskütétele,  

d) SZMSZ megalkotása vagy felülvizsgálata, 

e) alpolgármester megválasztása, eskütétele, 

f) polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb  juttatásai, 

g) bizottságok, bizottsági tagok megválasztása, 

h) bizottság nem képviselő tagjai eskütétele, 

i) képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások megállapítása.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A Képviselő-testület közmeghallgatását a település Közösségi házában tartja.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A nyilvános ülésre meghívót kapnak: 

a) polgármester, 

b) képviselők, 

c) érintett bizottság külső tagjai, 
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d) jegyző 

e) önkormányzati intézményvezetők, 

f) nemzetiségi önkormányzat képviselője, 

g) valamennyi önszerveződő közösség képviselője, 

h) egyház képviselője, 

i) helyi média képviselője.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 29. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„a) az ülésről távol maradt képviselők nevét,” 

 

6. § 

 

A Rendelet 33. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„a) ÜSzOB     4 fő  képviselő 

      1 fő  nem képviselő” 

 

7. § 

 

A Rendelet 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A polgármester ügyfélfogadási rendje: 

 

- hétfő 1300 órától  1600  óráig 

- szerda 800 órától  1200 óráig”  

 

8. § 

 

A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2)  A jegyző ügyfélfogadási rendje: 

 

- hétfő 1300 órától  1600  óráig 

- szerda 800 órától  1200  óráig” 

 

9. § 

 

Ez a rendelet 2019. október 25-én 15,00 órakor lép hatályba és 2019. október 26-án hatályát 

veszti. 

 

 

 

Vámos Istvánné dr. sk.                                                                   Klisóczkiné Papp Andrea sk. 

        polgármester                                                                         jegyző 

 
 


