
 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

12/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bodajk Város 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 11/2014. (VIII. 

15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

"22. §
 

A képviselő-testület támogatja Ifjúsági Tanács, Idősek Tanácsa és Gazdasági 

Tanácsadó Testület működését, melyekkel való kapcsolattartás, tagjainak 

kijelölése, működési szabályaik meghatározása a polgármester feladata." 

 

2. §  A Rendelet 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

"98. §(1) A települési képviselő Mötv.-ben meghatározottakon kívüli kötelességei: 

  a) Tevékenyen részt vesz a képviselő-testület és bizottsága munkájában, és  ennek

 érdekében a polgármesternél, a levezető elnöknél előzetesen bejelenti, ha a 

 testület ülésén nem tud megjelenni, vagy egyéb képviselői megbízatásának 

 teljesítése akadályba ütközik. 

  b) Felkérés alapján részt vesz a testületi ülések előkészítésében és a különböző

 vizsgálatokban. 

  c) A tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrzése. 

  d) Kapcsolatot tart a választópolgárokkal, azok szervezeteivel, önszerveződő

 közösségeivel. 

  e) Olyan magatartást tanúsít, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a

 választók bizalmára, és óvja a képviselő-testület, valamint annak szervei 

 tekintélyét és hitelét. 

 (2) Ha a települési képviselő az Mötv.-ben meghatározott kötelezettségét megszegi, 

első alkalommal a polgármester - polgármester esetén az alpolgármester - 

felszólítja a kötelezettsége teljesítésére 15 napos határidő megállapításával. A 

határidő elmulasztása esetén, illetve ismételt kötelezettségszegés esetén a 

Gazdasági Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület az érintett képviselő 

következő havi tiszteletdíját, illetményét egyszeri 10 %-os mértékben 

csökkentheti. 

 (3) A települési képviselőt, amennyiben a személyes érintettségére vonatkozó 

bejelentési kötelezettségét elmulasztja, első alkalommal a polgármester - 

polgármester esetén az alpolgármester - figyelmezteti, minden további esetben a 

következő havi tiszteletdíjának, illetményének egyszeri 10 %-os mértékű 

levonására kerül sor." 

 

 

 

 



 

3. §  A Rendelet 102. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 "(2) A bizottság üléséről készült jegyzőkönyv egy példányban készül, mely az irattárba 

kerül." 

 

4. §  A Rendelet 107. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

  "d) Dönt a babaérkezési települési támogatásról." 

 

5. §  A Rendelet 2. melléklete helyébe a melléklet lép. 

 

6. §  Hatályát veszti a Rendelet 32. § (3) bekezdés d) pontja. 

 

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Wurczinger Lóránt  Nagy Csilla 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bodajk, 2015. április 29. 

 

 Nagy Csilla 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



melléklet a 12/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzat kormányzati funkcióinak száma és megnevezése 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

083050 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

 

 


