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Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelete 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (V. 
17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
42. § 2. pontjában és 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

A Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (V.17.) 
önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„18. § 

(1) A polgármester a képviselő-testület rendkívüli ülését az Mötv. 44. §-ában meghatározott esetekben 
és módon köteles összehívni. 

(2) A polgármester a munkatervben nem szereplő vagy halaszthatatlan döntést igénylő ügyekben a 
képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezheti. 

(3) Az indítványnak tartalmaznia kell a tárgyalásra javasolt ügy lényegét, a rendkívüli ülés 
összehívásának indokait. Ezen az ülésen csak az indítványban szereplő napirendi pontot lehet 
tárgyalni. 

(4) A rendkívüli ülésre szóló meghívót legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző napon 
kézbesíteni kell.  

(5) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a meghívást az ülést megelőzően 24 órán belül is elég a 
képviselők tudomására hozni. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető, az 
írásbeliségtől is el lehet tekinteni, azonban a sürgősség okát mindenképpen közölni kell. 
Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek az ülésen 
történő kiosztását. Katasztrófa esetén az ülés azonnal is összehívható.” 

2. § 

A Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (V.17.) 
önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A testületi vagy bizottsági ülésen való akadályoztatás esetén a képviselő, illetve a bizottsági tag 
– az ok megjelölésével – köteles a jegyzőnél a távolmaradását szóban vagy írásban bejelenteni.” 

3. § 

A Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (V.17.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
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4. § 

Hatályát veszti a Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2019. (V.17.) önkormányzati rendelet 
a) 9. § (2a) bekezdése, 
b) 48. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja, 
c) 48. § (1) bekezdés c) pontja. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Gyulakeszi, 2021. december 20.  
 
 

       Orbán József sk.                              dr. Iker Viktória sk.    
        polgármester          jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: 2021. december 21. 

 
 

dr. Iker Viktória sk. 
jegyző 
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1. melléklet 

1. A Gyulakeszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (V.17.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 16. ponttal egészül ki: 

„16. településképi véleményezési, bejelentési, kötelezési eljárás lefolytatása 


