
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

1/2015.(II. 02.) önkormányzati rendelete 
 

Jánoshalma Városi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 19/2014.(XI. 24.) számú rendelet módosításáról 
 

 
1.§ Jánoshalma Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2 
19/2014.(XI. 24.) számú rendelet (a továbbiakban Rendelet) 23. § (4) bekezdés második 
mondata, azaz a „A meghívót el kell küldeni e-mail-ben Jánoshalma Város honlapjára és ki kell 
ragasztani a Polgármesteri Hivatalban a Képviselő-testület munkájáról tájékoztatást adó 
hirdető táblára.” rész törlésre kerül. 
 
 
2.§ A Rendelet 25.§ (3) bekezdés „megvonhatja” szó helyébe a „megvonja” szó lép. 
 
3.§ A Rendelet 26.§ (5) bekezdés „illetve” szó helyébe a „vagy” szó lép. 
 
4.§ A Rendelet 19.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között 
választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a 
Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.  
A foglalkoztatási jogviszony, az illetmény, tiszteletdíj meghatározása, a fegyelmi és kártérítési 
felelősség megállapítása, valamint az összeférhetetlenség kimondása a képviselő-testület át 
nem ruházható hatáskörébe tartozik.  
A polgármester foglalkoztatási jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény VII/A. fejezetét kell alkalmazni.  
 
5.§ A Rendelet 60.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a 
Képviselő-testület megbízatásának időtartamára a polgármester általános helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ.  

 
6.§ A Rendelet 60.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
Az alpolgármesterre megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok. Az 
alpolgármester jogviszonyával kapcsolatosan – a jogszabályban előírt eltérésekkel - a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény VII/A. fejezetét kell alkalmazni.  
 
7.§ A Rendelet 7.sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki: 
B.) A Jánoshalma Városi Önkormányzat által ellátott helyi önkormányzati feladatok vállalkozási 
tevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

 
 
 



8.§ A Rendelet 2.számú függeléke törlésre kerül. 
 

Záró rendelkezések 
 
9.§ (1) Ez a rendelet 2015. február 2. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Jánoshalma, 2015. január 29. 
 
 
   Czeller Zoltán sk.      Dr. Benda Dénes sk. 
     polgármester                    címzetes főjegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
Jánoshalma, 2015. február 02. 
 

  Dr. Benda Dénes 
 címzetes főjegyző 

 


