
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

17/2014. (X. 1.) 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) 35. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

"35. §(1) Az alakuló ülés a következőképpen zajlik: 

a) Az ülést a Himnusz elhangzása után a polgármester, illetőleg a 34. § (2) 

bekezdése szerinti személy nyitja meg és vezeti. 

b) A polgármester javaslatot tesz a napirend elfogadására és a jegyzőkönyv 

hitelesítő kijelölésére, melyről a képviselő-testület határozattal dönt. 

 c) Az ülés megnyitását követően a helyi választási bizottság (a továbbiakban: 

 HVB) elnöke - távolléte, akadályoztatása esetén a HVB tagja - tájékoztatást 

 ad a választások lebonyolításáról, végeredményéről, nyilatkozik azok 

törvényességéről, és átadja a megbízóleveleket, amennyiben azok átadására a 

választási eljárásról szóló törvényben foglalt határidőn belül még nem került 

sor. 

  d) Először a képviselők tesznek esküt, melynek szövegét esküvevőként előmondja 

   a HVB elnöke, elnökhelyettese vagy tagja. 

  e) A polgármester a képviselő-testület előtt külön leteszi az esküt, melynek

 szövegét esküvevőként előmondja a HVB elnöke, elnökhelyettese vagy tagja. 

  f) A polgármester ismerteti programját, és javaslatot tesz a bizottságok tagjainak 

megválasztására. 

  g) Dönteni kell a polgármester illetményéről, majd költségtérítéséről. 

 (2) Amennyiben a képviselő-testület a 110. § (1) bekezdése szerinti alpolgármestert 

az alakuló ülésen megválasztja, a megválasztott alpolgármester a képviselő-

testület előtt esküt tesz.  

 (3) Az alpolgármester megválasztása esetén dönteni kell tiszteletdíjáról és 

költségtérítéséről. 

 (4) Ha az alakuló ülésen előzőleg az Ügyrendi Bizottság nem került megválasztásra, 

akkor a képviselő-testület saját tagjai közül három tagú szavazatszámláló 

bizottságot választ az alpolgármester megválasztásának lebonyolítására. 

 (5) Amennyiben a képviselő-testület a bizottság nem képviselő tagjait az alakuló 

ülésen megválasztja, a megválasztott tag a képviselő-testület előtt esküt tesz. 

 (6) A képviselő-testület az alakuló ülésen döntést hozhat 

  a) a szervezeti és működési szabályzat szükséges módosításáról, vagy későbbi, az 

Mötv. 43. § (3) bekezdése szerinti felülvizsgálatának előkészítéséről; 

  b) a gazdasági program Mötv. 116. § (5) bekezdése szerint elfogadásának, 

felülvizsgálatának előkészítéséről. 

  c) az önkormányzat társulásokban történő képviseletéről. 

 (7) Az alakuló ülésen szükség szerint napirendre tűzhető egyéb más kérdés is. 

 (8) Az alakuló ülést a Szózat elhangzása zárja." 



 

 

2. §  A Rendelet 110. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 "(1) A képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára - titkos 

szavazással - egy alpolgármestert választ." 

 

3. §  A Rendelet 37. §-ában a "c) és d)" szövegrészek helyébe a " d) és e)" szöveg lép. 

 

4. §  Ez a rendelet 2014. október 12-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 Almádi István  Nagy Csilla 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bodajk, 2014. október 1. 

 Nagy Csilla 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


