
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
18/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete 

 a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló  
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.a) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet ) 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
 

 
3. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépést követı 
napon hatályát veszti.   
 
 
 
Basky András        dr. Balogh László 
polgármester         jegyzı 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2015. szeptember 25. 
 

dr. Balogh László  
jegyzı 



 
1. melléklet a 18/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének. 1.1. 
pontja az alábbi x) és y) ponttal egészül ki: 
 
[ A képviselı-testület állandó bizottságainak részletes feladat-és hatáskörei 
 1. Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
1. Véleményezi, javaslatot tesz:] 
 
„x) a várost érintı területfejlesztéssel kapcsolatos elıterjesztéseket, 
y) az adott évi közbeszerzési terv megalkotásával, és módosításával kapcsolatos 
elıterjesztéseket, továbbá a közbeszerzés köteles beszerzésekkel, valamint a 
lefolytatásra kerülı közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos elıterjesztéseket.” 
 

 
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének. 2.1. pontja az 
alábbi s) ponttal egészül ki: 

[A képviselı-testület állandó bizottságainak részletes feladat-és hatáskörei 
2. Önkormányzati Bizottság 
1. A bizottság véleményezi, javaslatot tesz:] 
 
 
„s) az elismerı oklevéllel kapcsolatos elıterjesztéseket.” 



 
2. melléklet a 18/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez 

 
 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az alábbi 26) 
ponttal egészül ki: 

 
[ A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 

„26. Kialakítja az iskolai felvételi körzetek megállapításához szükséges, kormányhivatal 
részére benyújtandó önkormányzati véleményt.”  
 
 



 
 


