LAKITELEK POLGÁRMESTERE
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: +36 76/449-011, 449-003
Fax.: +36 76/449-055
Ikt.szám: LPH/3638-1/2020.
Lakitelek Önkormányzata Polgármesterének
14/2020. (VI. 09.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014.
(XI.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) módosítása
Lakitelek Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva
- a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletre figyelemmel
-, Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Jelen rendelettel az SzMSz 13. § (3b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. § (3b) Az ülés vezetője a Képviselő-testület ülését elnapolhatja azzal, hogy
az ülés a meghívóban feltüntetett következő ülésnapon folytatódik.”
2.§
Jelen rendelettel az SzMSz 17. § (h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az ülés vezetése
17. §
A polgármester az ülés vezetésével kapcsolatos feladatai és jogosítványai körében:
h) tárgyalási szünetet rendelhet el vagy az ülést elnapolhatja,”
3.§
Jelen rendelettel az SzMSz VIII. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„VIII. fejezet
Záró rendelkezések
58. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.21.) számú rendelet.
(3) A rendelet mellékletei
a) 1. melléklet:
b) 2. melléklet: A polgármesterre átruházott képviselő-testületi hatáskörök
c) 3. melléklet: A bizottságokra átruházott képviselő-testületi hatáskörök a bizottságok feladatkörei, valamint a bizottsági tagok névsora
d) 4. melléklet: Az önkormányzat tevékenységének szakfeladatai
e) 5. melléklet: A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meghívandó
önszerveződő közösségek névsora és tevékenységi körük
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f) 6. melléklet:”
4.§
Záró rendelkezés
(1) Jelen rendelet hatályba lépésével az SzMSz 13. § (3a) pontja, a 31. § (6) pontja, az
57. § a) pontja, az SzMSz 1. számú melléklete valamint a 18/2013. (IX.26.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet a kihirdetést követően lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszti.
Lakitelek, 2020. június 08.
Madari Róbert s.k.
polgármester

dr. Szikszai Emőke s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet 2020. június 09. napján, a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.
dr. Szikszai Emőke s.k.
jegyző

