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Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016. (XI. …..) önkormányzati rendelete 
 

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

2/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Fülöpháza Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-

nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításával 

kapcsolatban a következőket rendeli el: 

 
1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„34. § (1) A képviselő-testület a települési önkormányzati képviselők közül egy 

alpolgármestert választ. 
(2) A polgármester által általános helyettesítéssel megbízott alpolgármester ellátja 

továbbá 
a) a lovassporttal,  
b) a turizmussal, 
c) a helyi termelők piacra juttatásával, 
d) kapcsolattartás a Magyarországi Tanyákon Élők Egyesületével, 
e) kapcsolattartás a település mezőgazdasági vállalkozásaival, őstermelőivel, 
f) a településüzemeltetési ügyek koordinálásával, - ide értve a 

közfoglalkoztatással, köztisztasággal, zöldfelületek kialakításával, 
temetőfenntartással, temetőfejlesztéssel  

kapcsolatos feladatokat a polgármesterrel egyeztetve, irányításával. 
(3) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát.” 

 
 
2. § (1) Ez a rendelet 2016. december 1. napján lép hatályba, és 2016. december 2. napján 

hatályát veszti. 
 
(2) A R. 3/a melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép.  

 
(3) Hatályát veszti a R. 35. § (3) bekezdése. 

 
 

   Nagyné Balogh Csilla       Vincze Miklós  
     polgármester                                                                                           jegyző 
____________________________________________________________________ 
 
Kihirdetési záradék: 
Ez a rendelet 2016. november … én kihirdetésre került. 
 
 
Fülöpháza, 2016. november   ...                      Vincze Miklós 
                                                                                      jegyző
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1. melléklet a …./2016. (XI. …...) önkormányzati rendelethez 
„3/a melléklet a 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez 

3/a. melléklet 
A képviselő-testület és szervei szervezeti struktúráját bemutató szervezeti diagram 
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