
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. §  A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 

30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 98. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

"98. §(1) A zárt ülés jegyzőkönyve egy példányban készül, mely az irattárba kerül. 

 (2) A zárt ülés jegyzőkönyvét a jegyző a nyilvános ülés jegyzőkönyvétől 

elkülönítetten kezeli." 

 

2. §  A Rendelet 104. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 "(2) A bizottság üléséről készült jegyzőkönyv kettő példányban készül, egy - eredeti - 

példánya az irattárba kerül, második példánya a bizottság elnöke részére kerül 

átadásra." 

  

3. §  A Rendelet 114. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 "(3) A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata előírja a belső 

ellenőrzést végző jogállását és feladatait." 

 

4. §  A Rendelet  

  a) 42. § (1) c) pontjában az "Európa Parlamenti" szövegrész helyébe az "európai 

parlamenti" szöveg, 

  b) 57. § (2) bekezdésében a "határozathozatal" szövegrész helyébe a "vita" 

szöveg, 

  c) 76. §-ában a "határozathozatal" szövegrész helyébe a "vita" szöveg, 

  d) 77. § (1) bekezdésében a "határozathozatal" szövegrész helyébe a "vita" 

szöveg, 

  e) 96. § (1) bekezdésében a "három" szövegrész helyébe a "kettő" szöveg, 

  f) 117. § (3) bekezdésében a "szakfeladatainak" szövegrész helyébe a 

"kormányzati funkcióinak" szöveg 

  lép. 

 

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

 

6. §  Hatályát veszti a Rendelet 

  a) 22. §-ában a " , valamint Gazdasági Tanácsadó Testület" szövegrész, 

  b) 36. § (1) e) pontjában az "és határozathozatal" szövegrész, 

  c) 42. § (1) d) pontja, 

  d) 56. §-ában "és határozathozatal" szövegrész, 

  e) 75. § (1) bekezdésében "határozathozatal nélkül" szövegrész, 

  f) 79. § (1) bekezdésében a "határozathozatal nélkül" szövegrész, 

   



  g) 89. §-a, 

  h) 97. § (1) bekezdésében a " , harmadik példánya a Fejér Megyei 

Kormányhivatal részére kerül megküldésre" szövegrész, 

  i) 104. § (3) bekezdésében az "és határozathozatal" szövegrész, 

  j) 109. § (3) c) pontja, 

  k) 1. melléklet 4. pontjában A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságnak a 

képviselő-testület által átruházott hatásköre: b) pontja. 

 

7. §  Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 Almádi István  Nagy Csilla 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bodajk, 2014. február 26. 

 Nagy Csilla 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

melléklet az 5/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 11/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzat kormányzati funkcióinak száma és megnevezése 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

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 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

 

 


