
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2013. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában,  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.a) 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló  5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul. 
 

2. § 
 

(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatról szóló  5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3) és 
6) pontja. 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 

hatályát veszti. 
 
 
 
Juhász Gyula         dr. Balogh László 
polgármester          jegyzı 
 
A kihirdetés napja: 2013. december 17. 

dr. Balogh László  
jegyzı 
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1. melléklet a 17/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1) pontja helyébe 
a következı rendelkezés lép: 

 
„1) Dönt az önkormányzati segély megállapításáról.” 
 
 
 

2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következı 17. 
és 18. ponttal egészül ki: 

 
[ A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 
„ 17. Engedélyezi a közterület használatot, az önkormányzat tulajdonában álló 
közterület filmforgatási célú használatára irányuló kérelmek esetén gyakorolja a 
jogszabályok alapján a Képviselı-testületet megilletı hatásköröket, kiadja a 
filmforgatási célú közterület-használathoz kapcsolódó egyéb tulajdonosi 
hozzájárulásokat (pl. közútkezelıi hozzájárulás). 
 
 18. Dönt a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról.” 

 


