Bodrogkisfalud Kiizs6g onkorminyzat K6pvisel6-testiilete
3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.
Jegyz6k0nyvi kivonat

K6sziilt: Bodrogkisfalud K<izs6g OnkormanyzataKepvisel6-testtilet6nek 20Ig. irinius 24-en
megtartott nyilt iil6s6nek jegyz6k<inyv6b6l.

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormdn yzata K6pviseld-testiilet6nek
L 1/20l,9. (VI.25.) iinkorm{nvzati rendelete
az iinkorminyzat Szerryezeti 6s Miikiid6si Szabrilyzathrllsz6l6 7t20lS. (IV.25.)
iinkormdnyzati rendelet m6dosftr{sdr6l
Bodrogkisfalud kcizsdg Onkormrinyzatinak Kdpvisel6-testiilete az Alaptcirveny 32. cikk (2)
bekezd6s6ben meghatirozott eredeti jogalkot6i hat6skdr6ben, az alaptcirvdny :2. cikk (fj
bekezd6s d.) pontjriban meghatirozott feladatk<jr6ben eljrlrva az rjnkorminyzat Szervezeti 6s
Mtikod6si Szabiiyzattir6l rendelkez6 7l20lS. (IV.25.) tinkormtinyzati rendeiete m6dosit6srir6l
az alSbbiakat rendeli el:
1. $.(1) a712018. (IV.25.) <inkormanyzati rendelet 7.g. (3) bekezdds6ben az,,illetoleg
o,szo
hely6be a,,vagy" k<jtosz6 keriil.
(2) a712018. (IV.25.) dnkormanyzati rendelet 8.g. hatrilyon kiviil helyez6sre keri.il.
(3) a 712018. (IV.25.) Onkormanyzati rendelet 12.g. (1) bekezdds6ben az ,,illetoleg ,,szd
hely6be a,,pol g6rmester" kifej ez6st krivet6en vessz6 keriil.
(4) a 7/2018. (IV.25.) dnkorm6nyzati rendelet 24.g. (4) bekezdds6ben az ,,illet6leg ,,s26
hely6be a,,vagy" k<jt6sz6 keriil.
(5) a712018. (IV.25.) <inkorm6nyzati rendelet27.g. (6) bekezdese az al6bbira v6ltozik: ,, A
tikos szavaz6s lebonyolit6s6t az rJgyrendi Bizotts6g vegzi. A titkos szavazils borit6kba
helyezett szavaz6lapon urna ig6nybev6tel6vel tdrt6nik. A titkos szavazist k<jvet6en a
Bizotts6g tjsszesz6mliija a szavazatokat, megrillapitja az 6rv6nyes 6s 6rv6nytelen szavazatok
szitmifi, meg6llapftj a a szavazatok sziima alapjrln a szavazfus eredm6ny6t ds a szavaz6sr6l
j egyzokcinyvet k6szit.
(6) a712018. (IV.25.) <inkormilnyzati rendelet 31.g. (1) bekezd6se hatrilyon kiviil helyezdsre
kertil.
(7) a7/2018. (IV.25.) onkormrinyzati rendelet. 31.$. (5) bekezd6s6ben az,,M6fv 34. g b)
pontja,,kifejezds helydbe az,,Mcitv 82. $. " kifejez6s keriil.
(6) a712018. (IV.25.) cinkormdnyzati rendelet 31.g. (6) bekezdds6nek m6sodik mondata a
vagy kdt6szo utin kieg6szi.il a,,tart6s" kifejez6ssel.
(7) a712018. (IV.25.) cinkorm6nyzati rendelet 34.g. (4) bekezddse az al6bbira v6ltozik: A
k6pvisel6-testi.ilet 6vente egy alkalommal augusztus h6nap utols6 h6tftij6n a k6pvisel6-testtlet
rendes til6s6t k<ivet6en 18 6rai kezdettel k<izmeghallgattist tart. Ha a k6pvisel6-testiilet a
ktizmeghallgatrls kezdet6ig nem fejezi be a napirendek targyal6sht, a k<lzmeghallgat6s idej6re
a kdpviselo-testtilet tildsdt felfiiggeszti es azt a kdzmeghallgatris bezitrdsifi k<ivetden folytatja
vagy d<int a napirendek elnapol6sar6l 6s egy k6s6bbi id6pontban t<irt6n6 trlrgya|isrir6l.
2.$.Ez a rendelet 2019.jrilius 1. napjan l6p hat6lyba,7l20l8. (IV.25.) <inkormrinyzati rendelet
jelen rendelettel nem 6rintett rendelkez6sei 6s mell6kletei hat6lyban maradnak
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