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4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 32. § (2) bekezdés a) pontjában, a 33. §-ában, a 37. § (3) bekezdésében, valamint az 58. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Monostorpályi Község Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el: 

 
1. §  

 
A Monostorpályi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2014. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 55. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  

„(2) A Pénzügyi Bizottság véleményezi, véleményezheti: 

1.  véleményezi a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, a hitelfelvétellel 

kapcsolatos közbeszerzési ajánlatokat, 

2.  véleményezi a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztéseket,  

3.  véleményezi az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet tervezetét, 

4.  véleményezheti a helyi adók bevezetésére, mértékének megállapítására, módosítására 

irányuló rendelet-tervezetet, 

5.  véleményezi az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére irányuló előterjesztést, 

6.  véleményezheti az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, 

átszervezési koncepciókat, tervezeteket, 

7.  véleményezi a cél- és címzett, valamint egyéb állami támogatások igénylésével 

kapcsolatos előterjesztéseket, 

8.  véleményezi az önkormányzat belső ellenőrzési tervét, 

9.  véleményezheti az árak és díjak megállapítására vonatkozó előterjesztéseket, 

10.  véleményezi az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának első félévi, valamint a 

költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan háromnegyedévi helyzetéről szóló 

tájékoztatót és a zárszámadási rendelettervezetet, 

11.  véleményezi az önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének egészét,  

12.  véleményezi és ellátja az önkormányzati képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos 

feladatokat.”  

2. §  
  

A Rendelet 45. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:   
„(1) A rendelettervezetről szóló döntéshozatalnál a határozathozatalra vonatkozó 
szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a módosító javaslatot csak írásban, a 
napirendi pont tárgyalásának megkezdéséig lehet benyújtani a polgármester részére. 
Önkormányzati képviselő határozat és rendelet meghozatalát a Képviselő-Testületi ülésen 
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szóban vagy írásban, valamint a Képviselő-Testületi ülés előtt kezdeményezheti a 
polgármesternél.”  

 
 

3. §  
  

A Rendelet 49. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  
„(3)  Azon önkormányzati képviselő, aki egy éven keresztül igazolatlanul nem jár 
Képviselő-Testületi ülésre, úgy a megállapított tiszteletdíja, természetbeni juttatása a 
Képviselő-Testület döntése alapján 12 hónapra megvonásra kerül.”  

 
4. §  

 
A Rendelet 56. § (2) – (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.  
 

5. §  
 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő munkanapon lép hatályba, majd a hatálybalépést követő 
munkanap hatályát veszti.  
 
 

Szabó József            Juhász Péter  
polgármester                                                                              jegyző 

 
 
 
Jelen rendeletet 2015. október 1. napján kihirdettem.  
 
 

Juhász Péter 
jegyző  


