
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2019. (XI.04.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. 
(IV. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
,,Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV. 12.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 
 

2. § 
 
(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő 
szimbólumok: a címer, a zászló és a pecsét. A jelképek közül a címer és a zászló alakjának, 
színeinek, méretének leírására, használatára vonatkozó részletes leírásokat külön 
önkormányzati rendelet tartalmazza. Az Önkormányzat hivatalos kör alakú pecsétjén középen 
a Magyar Köztársaság címere található, a köríven pedig a következő felirat található: 
„Felsőlajos Község Önkormányzata”. 
 

3. § 
 

(1) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
,,(3) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós 
akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze 
és vezeti.”  
 
(2) A Rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(8) A Képviselő-testület évente egyszer a jegyző beszámolási kötelezettségének tárgyalására 
együttes ülést tart Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületével. Az ülés 
összehívását a polgármesterek együttesen teszik meg. Az ülés helyszínét a polgármesterek 
szóban egyeztetik. Az együttes ülésről közös jegyzőkönyv készül. A Lajosmizsei Közös 



Önkormányzati Hivatalt érintő tárgykörben együttes ülés tartását a polgármesterek bármelyike 
kezdeményezheti.” 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött 
megállapodás alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal hivatalos néven.” 

 
5. § 

 
(1) A Rendelet 9. § (4) bekezdésében a „közérdekű” szövegrész helyébe a „helyi közügyeket 

érintő” szöveg lép. 
 

6. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 
napon hatályát veszti. 
 
 
Juhász Gyula  sk.       Dr. Balogh László sk. 
polgármester          jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. november 04. 
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                                                                   jegyző 
 
 
 


