
2015. március 12. 

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása

A  Vámosszabadi  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról 4/2011 (IV.22.) önkormányzati rendeletének 1. § (3)
valamint 2. § (4) bekezdései az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák:

1. §  (3)  A  Képviselő-testület  hivatalának  megnevezése:  Győrzámolyi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  Vámosszabadi  Kirendeltsége  (a  továbbiakban:  Hivatal).
Székhelye: Vámosszabadi, Szabadi utca 57.

2. §  (4)  A Hivatal  körbélyegzője  tartalmazza  a  kör  közepén  Magyarország  címerét,
felette  félkörívben  „GYŐRZÁMOLYI  KÖZÖS  ÖNKORMÁNYZATI  HIVATAL”,
alatta: „2.”.

A fenti  hivatkozások  a  Győrújfalui  Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozását  követően
értelemszerűen  módosítást  igényelnek  oly  módon,  hogy  az  idézett  szövegrészekben
előforduló „Győrzámoly” kifejezés helyébe a „Győrújfalu” kifejezés lép.

A rendelet-tervezet az SzMSz egyéb rendelkezéseit nem módosítja.



Rendelet-tervezet:

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (III. ….) KT rendelete a
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati

rendelet módosításáról

Vámosszabadi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvényének
32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (2) bekezdésében megállapított
feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szervezeti és
működési  szabályzatáról  szóló  4/2011.  (IV.  22.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A R. 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3)  A  Képviselő-testület  hivatalának  megnevezése:  Győrújfalui  Közös  Önkormányzati  Hivatal
Vámosszabadi Kirendeltsége (a továbbiakban: Hivatal). Székhelye: Vámosszabadi, Szabadi utca 57.”

2.§ A R. 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal körbélyegzője tartalmazza a kör közepén Magyarország címerét,  felette félkörívben
„GYŐRÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL”, alatta a körbélyegző sorszáma található.”

Záró rendelkezések
3.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
(2) A R. módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Vámosszabadi, 2015. március 12.

Lizákné Vajda Lívia Kató Mária
Polgármester Jegyző
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A rendelet kihirdetésre kerület:
Vámosszabadi, 2015. március…        Kató Mária

  Jegyző


