
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(VII.11.) 

önkormányzati rendelete 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(VII.11.) önkormányzati 
rendelete 

Madocsa Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § A Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Madocsa Község Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 

10.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A képviselő-testület alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül 

össze kell hívni.  Az alakuló ülés összehívásáról és az ülés vezetéséről a megválasztott polgármester, 

akadályoztatása esetén a megválasztott legidősebb képviselő, mint korelnök gondoskodik.” 

 
2. § A SZMSZ 10. §-a az alábbi két bekezdéssel egészül ki: 

„(11) Az alakuló ülés napirendi pontjai a következők: 

a) az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása a polgármester által, a Himnusz elhangzása, 

b) az alakuló ülés határozatképességének megállapítása, 

c) két fő jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása, 

d) a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás végleges eredményéről,  

e) a megválasztott képviselők és a polgármester eskütétele külön-külön, melynek során az eskü szövegét a helyi 

választási bizottság elnöke olvassa elő, 

f) a Polgármesteri program ismertetése, 

g) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a 

képviselő-testület döntése alapján annak módosítása vagy új rendelet megalkotása, 

h) Szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, 

i) alpolgármester megválasztása, 

j) az alpolgármester eskütétele, melynek során az eskü szövegét a helyi választási bizottság elnöke olvassa elő, 

k) a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása, 

l) az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása, 

m)  a képviselő-testület bizottságainak – elnökének, tagjainak – megválasztása, 

n) a képviselő-testület nem képviselő-testületi tagjainak eskütétele melynek során az eskü szövegét a helyi 

választási bizottság elnöke olvassa elő, 

o) képviselői, bizottsági tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról döntés, 

p) az önkormányzat társulásokban történő képviseletéről döntés, 

q) tájékoztatás a képviselői összeférhetetlenségi szabályokról, 

r) tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályairól, 

s) a Szózat elhangzása és 

t) az alakuló ülés bezárása.” 

 
„(12) Az alakuló ülésen a (11) bekezdésben meghatározott napirendeken kívül más napirend is tárgyalható a 

képviselő-testület döntése alapján.” 

 

3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 
               Gelencsérné Tolnai Klára s.k.                                    Dr. Kiss Nikoletta s.k. 

                            polgármester                                                           aljegyző 

 
Záradék: 

A rendelet 2019. július 11-én a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

 
                                                                                                 Dr. Kiss Nikoletta s.k. 

                                                                                                           aljegyző 

 


