
 

Arló Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

10/2020. (VII.2.) 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) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) Az önkormányzati jelképekkel és használatukkal kapcsolatos szabályokat az 

önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról szóló önkormányzati 

rendeletben határozza meg.”  

 

2. § 

 

A Rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„c) a választópolgárokkal szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a 

közmeghallgatást követő hónaptól a képviselő megállapított tiszteletdíját 50%-kal 3 havi 

időtartamra csökkenti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentést újra meg kell 

állapítani.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Amennyiben a képviselő a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét 

elmulasztja, a Képviselő-testület bármely képviselő indítványára a mulasztó képviselőt 

első alkalommal figyelmeztetésben részesíti. Éven belüli ismételt mulasztás esetén a 

képviselő megállapított tiszteletdíját 50%-kal 3 havi időtartamra csökkenti. Ismételt 

kötelezettségszegés esetén a csökkentést újra meg kell állapítani.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározottak szerint tesznek 



vagyonnyilatkozatot, melyet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak kötelesek 

benyújtatni.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„33. § A képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre: 

a) ÜSzOB    3 fő  képviselő 

     1 fő  nem képviselő 

       

b) PTB     2 fő  képviselő 

2 fő  nem képviselő.” 

 

 

6. § 

 

A Rendelet 43. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetéssel rendelkezik, amely felett 

kötelezettségvállalással bír és ellátja az önkormányzat és intézményei gazdálkodási 

feladatait.” 

 

 

7. § 

 

A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

8. § 

 

Ez a rendelet 2020. július 3-án lép hatályba és 2020. július 4-én hatályát veszti. 

 

 

 

 

Vámos Istvánné dr. sk.                                                                   Klisóczkiné Papp Andrea sk. 

        polgármester                                                                         jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 10/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez 

 

3. melléklet a 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelethez 

 

Bizottságok által benyújtandó, bizottsági állásfoglalással 

benyújtandó előterjesztések 

 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság állásfoglalásával benyújtandó előterjesztések: 

1. költségvetést érintő döntések, 

2. költségvetést érintő rendeletek alkotása, felülvizsgálata, 

3. költségvetési koncepció, 

4. beruházások, fejlesztések 

5. hitelfelvétel, pénzügyi műveletek, értékpapír műveletek, 

6. intézményi struktúra kialakítása, 

7. létszámgazdálkodás, 

8. önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntések, 

9. önkormányzati társulások, tagsági viszony, 

10. önkormányzati vállalkozások, szervezetek működése, 

11. környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, 

12. településrendezési és fejlesztési terv készítése, felülvizsgálata, 

13. kötelező közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítés. 

 

Ügyrendi Szociális és Oktatási Bizottság állásfoglalásával benyújtandó előterjesztések: 

1. rendeletalkotás, módosítás, 

2. költségvetési koncepció kialakítása, 

3. önkormányzati társulások, tagsági viszonyok, 

4. alapító okiratok, SZMSZ-ek elfogadása, 

5. oktatási koncepció, pedagógiai programok, 

6. egészségügyi vállalkozási szerződések elfogadása, 

7. civil szervezetek tevékenysége, 

8. fegyelmi eljárás kezdeményezése, 

9. egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok, 

10. szociális feladatok, 

11. szociális intézmény működésével kapcsolatos feladatok, 

 kulturális, közművelődési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


