
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 11/2013. (VI. 28.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 8/2011. (III. 25.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés 
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) 
önkormányzati rendelet [továbbiakban: R1.] bevezető szövege helyébe az alábbi bevezető szöveg 
lép: 
 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés 
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:” 
 
2. § Hatályát veszti a rendelet 4. §-a. 
 
3. § A rendelet 11. § (2) bekezdésében az „2-4.” szövegrész „1-3.” szövegrészre módosul. 
 
4. § Hatályát veszti a rendelet 21/A. § a) pontjában a „, költségvetésének módosításáról” 
szövegrész. 
 
5. § A rendelet VIII. fejezetének címe helyébe a következő cím lép: 
„A tisztségviselők [Az Mötv. 63-70. §-ához és az Ötv. 33/A-34. §-ához] 
 
6. § A rendelet 58. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A költségvetési rendelettervezethez csatolt indokolásban a bevételi források növelésének 
lehetőségeit be kell mutatni.” 
 
7. § A rendelet 58. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
27. § (1) bekezdése szerinti egyeztetésről készült dokumentumokat a jegyző a bizottságok elnökei 
részére eljuttatja.” 
 
8. § Hatályát veszti a rendelet 64. §-a. 
 
9. § A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
10. § (1) Jelen rendelet a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik. 
 
Gyöngyöstarján, 2013. június 27. 
 
 
 

Nagy Károly 
polgármester 

Dr. Jakab Csaba 
jegyző 

 
Záradék: 
 
Ezen rendelet kihirdetve: 2013. június 28. 
Gyöngyöstarján, 2013. június 28. 

 
 

 

 Dr. Jakab Csaba 
jegyző 



 
1. melléklet a 11/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

4. számú melléklet a 8/2011. (III. 25.) önkormányzati 
rendelethez 

 

I. Az Önkormányzat vagy a polgármester által közalkalmazottként vagy 
köztisztviselőként foglalkoztatott, 

a 2007. évi CLII. tv. szabályai szerint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek 

1. jegyző - kétévente 
2. aljegyző - kétévente 
3. önkormányzati fenntartású intézmények vezetői - kétévente 


