INDOKOLÁS
Jánoshalma Városi Önkormányzat bizottságainak működésének tapasztalatai azt mutatják,
hogy gyakran merülnek fel olyan napirendek, amelyeket indokolt együttes ülés keretében
megvitatni. Sajnos ez eddig nem volt külön szabályozva, viszont a bizottságokra vonatkozó
rendelkezések teljes mértékben, jogszerűen betartásra kerültek. A határozatképesség
bizottságonként került megállapításra, a döntéseikről külön-külön határoztak.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése
szerint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük
alapvető szabályait.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben (Továbbiakban: NGM) foglaltak szerint az
Önkormányzat működéséhez további funkciókódok felvétele szükséges.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
a módosításokat tartalmazó rendelet-tervezetet megtárgyalta és a Tisztelt Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
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JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
…/2016.(IX. …..) önkormányzati rendelet-tervezete
Jánoshalma Városi Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
19/2014.(XI. 24.) számú rendelet módosításáról

1.§
Jánoshalma Városi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.
24.) számú rendelet (a továbbiakban Rendelet) új 57/A. szakasszal egészül ki, az alábbiak
szerint:
„57/A. §
(1)
Több bizottság hatáskörét érintő feladat ellátása érdekében a bizottságok együttes
ülést tarthatnak.
(2)
Az együttes ülést – megegyezés alapján – az együttes ülésen résztvevő valamelyik
bizottság elnöke vezeti.
(3)
Az együttes ülésen a határozatképességet külön-külön kell megállapítani, és a
szavazást bizottságonként külön kell megtartani.

(4)
Az együttes bizottsági ülésen született döntésekről a bizottságok önálló határozatot
hoznak.
(5)
Az együttes ülésről készült jegyzőkönyvet az 58. §-ban meghatározottak szerint kell
elkészíteni.”
2. §
(1) A Rendelet 7. melléklet A.) pontja az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
049030 Kéményseprő-ipari tevékenység
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
(2) A Rendelet 7. melléklet B.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
900090
Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (Növénytermesztés és kapcsolódó
szolgáltatások, önkormányzati feladatokon túli étkeztetési tevékenység)
(3) A Rendelet 7. melléklet C.) pontja az alábbiakkal kerül kiegészítésre:
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jánoshalma, 2016. november 24.
Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Jánoshalma, 2016. november
Dr. Benda Dénes
címzetes főjegyző

