
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2019. (VIII……) önkormányzati rendelete a 

az önkormányzat és szervei szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 

16/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

 

 

 

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország Alaptörvény 32 

cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § (1) „Litér Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § (1) Litér Község Önkormányzati Képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő 

Társadalmi megbízatású alpolgármester száma: 1 fő 

A képviselő-testület tagjainak névjegyzékét az 1. sz. függelék tartalmazza. 

A képviselő-testület feladat- és hatáskörét az Mötv 42.§ tartalmazza.” 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklete. 

 

2. § A Rendelet 6 § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.§ (4) A Humán Értékek Bizottság névsorát a 2. sz. függelék tartalmazza. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 3. melléklete. 

 

3. § A Rendelet 6 § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.§ (5) A Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság névsorát a 3. sz. függelék 

tartalmazza. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 3/A. melléklete. 

 

4. § Hatályát veszti a Rendelet 7. § (3) bekezdése. 

 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 9. §-a. 

 

6. § Hatályát veszti a Rendelet duplikált 11. §-a. 

 

7. § A Rendelet az alábbi 13/A. §-sal egészül ki: 

„13/A. § (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett: 

a) rendelet-tervezet 

b) határozati javaslat 

c) beszámoló 

d) tájékoztató 

(2) Az előterjesztésnek átfogó értékelést kell adnia, ki kell térnie a problémák tárgyilagos 

elemzésére. Kezdeményeznie kell a feltárt hibák felszámolását, és iránymutatást kell adnia.” 

 

8. §. Hatályát veszti a Rendelet duplikált 19. §-a. 

 

  



9. §. A Rendelet az alábbi 20/A. §-sal egészül ki: 

„20/A.§ (1) A települési képviselő a képviselő-testület ülésén a 

a) a polgármestertől, 

b) a jegyzőtől, 

c) a bizottságok elnökeitől, 

önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen, - vagy legkésőbb 15 

napon belül írásban – érdemi választ kell adni. 

(2) A képviselő-testület ülésén akkor kell választ adni, ha az interpellációt az ülés előtt 2 nappal 

a képviselő írásban a polgármesterhez benyújtotta.” 

 

10. § A Rendelet 35. § (1) bekezdése hatályát veszti. 

(2) A Rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„35. § (2) Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott határozatok közzététele 

során a határozat megjelölésében a határozatot hozó szerv rövidített megjelölése: LKt.” 

 

11. § Hatályát veszti a Rendelet 40. § (3) bekezdése. 

 

12. § A Rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„42. § (1) A képviselő-testület által megválasztott alpolgármester a tisztséget társadalmi 

megbízatásban tölti be.  

 

13. § A Rendelet 4/A. sz. melléklete e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e)  kezeli az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait,” 

 

14. § A Rendelet 14. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:  

„14. § (2) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós 

akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületi ülést a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési 

Bizottság elnöke vezeti.” 

 

15. § A Rendelet 40. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„40. § (8) A képviselő-testület két bizottságot hoz létre, Humán Értékek Bizottság névvel, mely 

bizottság tagjainak száma: 7 fő, valamint Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 

névvel, mely bizottság tagjainak száma: 6 fő. 

 

16. § Jelen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba. 

 

 

 

  Szedlák Attila      Bencze Éva 

  polgármester          jegyző 

 

  



1. függelék a ……/2019. (VIII…….) önkormányzati rendelethez  

 

 

Az önkormányzati képviselők névsora 

 

Szedlák Attila    polgármester  Litér, Árpád u. 7. 

Kondics István  alpolgármester Litér, Dózsa Gy. u. 91. 

Auerbach János          képviselő  Litér, Templom u. 7. 

Bódi János   képviselő  Litér, Kossth L. u. 8. 

Heffler Gáborné    képviselő  Litér, Táncsics M. u. u. 15/A. 

Lukáts Gábor   képviselő  Litér, Hegyalja u. 8. 

Varga Mihály   képviselő  Litér, Petőfi S. u. 27. 

 

 

 

 

2. függelék a ……/2019. (VIII…….) önkormányzati rendelethez  

 

 

Humán Értékek Bizottság névsora 
 

Elnöke:  Auerbach János    Litér, Templom u. 7. 

 

Tagjai:  Heffler Gáborné   Litér, Táncsics M. u. 15/A 

   Bódi János    Litér, Kossuth L. u. 8. 

  Lukáts Gábor Ákos   Litér, Hegyalja u. 8. 

 

Kültagjai: Kertészné Kárpáti Katalin  Litér, Huba u. 10. 

  Újvári Attiláné   Litér, Patak u. 9.  

  Rokalyné Csizmadia Margit  Litér, Béke u. 18. 

 

 

 

 

3. függelék a ……/2019. (VIII…….) önkormányzati rendelethez  

 

 

Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság névsora 

 

Elnöke: Lukáts Gábor Ákos   Litér, Hegyalja u. 8.  

 

Tagjai:  Bódi János    Litér, Kossuth L. u. 8. 

  Heffler Gáborné   Litér, Táncsics M. u. 15/A. 

  Varga Mihály    Litér, Petőfi S. u. 27. 

 

Kültagjai: Balogh László    Litér, Dózsa Gy. u. 46. 

  Zavada Csaba    Litér, Templom u. 3. 

 

 


