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Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
7/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) 
pontjában, valamint 
az 1. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 68. § 
(4) bekezdésében, 
a 2. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 53. § 
(1) bekezdés j) pontjában, 
a 3. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 53. § 
(1) bekezdés b) pontjában, 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 37. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„c) minden nettó 2 millió forintot nem meghaladó forrásfelhasználáshoz;” 
 

2. § Az Ör. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A képviselő-testület döntései rendszeres előkészítésére négy tagú bizottságot hoz létre, 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság elnevezéssel.” 
 
3. § Az Ör. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 

(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a kőröstetétleni Községháza 
hirdetőtábláján. 

 
 

Dr. Diósgyőri Gitta  Pásztor Imre  
címzetes főjegyző polgármester 
 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2019. (XI. 
29.) önkormányzati rendelet – az 1. számú melléklettel együtt – a Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatal Hirdetőtábláján, 2019. november 26-átől november 29-éig történt kifüggesztéssel került 
kihirdetésre. 
 
Cegléd, 2019. november 29. 
  
 
                            Dr. Diósgyőri Gitta 
  címzetes főjegyző 
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1. melléklet a 7/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

1. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet „A polgármester ügyrendje, feladat- és hatásköre” című 2. melléklete (a 
továbbiakban: 2. melléklet) 1.2. pont 1.2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2.4. dönt nettó 2.000 e Ft forrásfelhasználásról” 
---------- 
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