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TARTALOM

I.

A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

11/2014. (X.27.) ÖR

A Zala Megyei Közgyűlés 11/2014. (X. 27. ) számú
önkormányzati rendelete a Zala Megyei Közgyűlés Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 3/2004. (II.20.) ÖR számú
rendelet módosításáról.

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
A Zala Megyei Közgyűlés 11/2014. (X. 27. ) számú önkormányzati rendelete a Zala
Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2004. (II.20.) ÖR
számú rendelet módosításáról

A Zala Megyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapjai az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Zala Megyei Közgyűlés
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2004. (II.20.) ÖR számú rendeletét (a
továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
a) Az SZMSZ 12. § „ A közgyűlés munkaterve és ciklusprogramja” címének a helyébe „A
közgyűlés munkaterve és fejlesztési terve” cím lép.
b) Az SZMSZ 12. § (5) bekezdésének a helybe az alábbi szövegezés lép.
„(5) A közgyűlés fejlesztési tervében meghatározza mindazokat a hosszú távú elképzeléseket,
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a finanszírozási lehetőségekkel összhangban a megyei
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembe vételével biztosítják a
megye önkormányzatai által nyújtandó feladatellátás színvonalának javítását. A fejlesztési terv
a közgyűlés megbízatásának időtartamát meghaladó időszakra is szólhat.”
2.§
Az SZMSZ 15. § (5) bekezdés b) pontjában a „napirendek” kifejezés helyébe „napirendi
pontokat” kifejezés lép.
3. §
Az SZMSZ 17. § (4) bekezdés a) pontjában az „alpolgármester” kifejezés helyébe az
„alelnök” kifejezés lép.
4.§
Az SZMSZ 32. § (1) bekezdésében a „- vagy legkésőbb 15 napon belül írásban- „ szövegrész
helyébe a „ – vagy legkésőbb 30 napon belül írásban – „ szövegrész lép.

5.§
Az SZMSZ 39.§ (2) bekezdés g) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
„g) a szóbeli kiegészítés rövid tartalmát,”
6.§
Az SZMSZ 41. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.

„41.§
A képviselő:
a) a közgyűlés ülésén kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;
b) a 32. § szerint kérdést tehet fel;
c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell, vagy
kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;
d) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés bármely bizottságának nyilvános vagy zárt
ülésén;
e) javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását,
amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati
képviselőt meg kell hívni;
f) kezdeményezheti, hogy a közgyűlés vizsgálja felül bizottságának, az elnöknek, a
főjegyzőnek a közgyűlés által átruházott önkormányzati ügyben hozott döntését;
g) megbízás alapján képviselheti a közgyűlést;
h) az elnöktől igényelheti képviselői munkájához szükséges tájékoztatást;
i)

közérdekű

ügyben

kezdeményezheti

az

elnök

intézkedését,

amelyre

annak

tudomásszerzésétől számított 30 napon belül az elnök érdemi választ ad;
j) a közgyűlés és bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy az általa választott speciális
kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, valamint a választott speciális
kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja.
k) A képviselők jogai azonosak.”
7.§
Az SZMSZ 42. §-a e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül az f)- g) ponttal.

A képviselő köteles:
„e) az eskütételét követően három hónapon belül részt venni a kormányhivatal által szervezett
képzésen,”
„f) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal
tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.”
g) A képviselők kötelességei azonosak.”
8.§
Az SZMSZ 53/A. § (1) bekezdés ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„ad) A zárszámadást az éves beszámolóval, mérleggel és kimutatássokkal együtt tárgyévet
követő április 30-ig kell az elnöknek beterjesztenie a közgyűlés elé.”
9.§
a) Az SZMSZ 54. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) A közgyűlés elnöke megbízatását főállásban látja el.”
b) Az SZMSZ 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az alelnökök illetményét vagy tiszteletdíját és költségtérítését – törvény keretei között – a
közgyűlés állapítja meg annak megfelelően, hogy a megbízatásukat főállásban vagy társadalmi
megbízásban látják el. A megbízatás ellátásának módját a díjazást, költségtérítést megállapító
határozat tartalmazza.”
c) Az SZMSZ 56. § (3) bekezdés utolsó, ötödik francia bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép.
„- méltatlanság megállapítása.”
10. §
Az SZMSZ 60. § (8) bekezdésében a „gazdasági programját” szövegrész helyébe „fejlesztési
tervét” szövegrész lép, a „gazdasági program” szövegrész helyébe „fejlesztési terv”
szövegrész lép.

11. §
Az SZMSZ 2. számú mellékletében a Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörei
felsorolásának első francia bekezdésében „az 1997. évi C. törvény 27.§ (1) bekezdése”
szövegrész helyébe „a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2)
bekezdése” szövegrész lép.
12. §
Az SZMSZ 3. számú mellékletében a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladatai felsorolásának
nyolcadik francia bekezdése az „összeférhetetlenségével” szó után kiegészül „és
méltatlanságával” szövegrésszel.
13. §
Hatályát veszti
a) az SZMSZ 6. § (1) bekezdésében „az átadja a megbízó leveleket” szövegrész,
b) az SZMSZ 6. § (2) bekezdésében „megbízólevelük átvételét követően” szövegrész,
c) az SZMSZ 12. § (2) bekezdés d) pontja,
d) az SZMSZ 53./A. § aa) alpontja,
e) Az SZMSZ 56. § (4) bekezdésében a „foglalkoztatási jogviszonyban álló” szövegrész,
f) az SZMSZ 60. § (2) bekezdése,
g) az SZMSZ 3. számú mellékletében a Pénzügyi Bizottság feladatai felsorolásának első
francia bekezdésében a „féléves, háromnegyed éves és az” szövegrész.
14. §
E módosító rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
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