
 
 
 

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

13/2015.(IX. 21.) önkormányzati rendelet-tervezete 
 

Jánoshalma Városi Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 
1.§ (1) Jánoshalma Városi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
19/2014.(XI. 24.) számú rendelet (a továbbiakban Rendelet) 38. §-a,  új (2) bekezdéssel egészül 
ki, az alábbiak szerint:  
„(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A kézfelemeléssel történő szavazásnál először 
az „igen”, majd a „nem”, végül a „tartózkodom” szavazatot kell ülésvezetői kérdésre adandóan 
kézfelemeléssel jelezni.” 
(2) A (2) bekezdés (3) bekezdésre, a (3) bekezdés a (4) bekezdésre, valamint a (4) bekezdés az 
(5) bekezdésre módosul. 
 
2. § A rendelet új 52/A szakasszal egészül ki az alábbiak szerint: 
„52/A §. (1) Azon képviselő esetében, aki a személyes érintettségének bejelentését – akár a 
képviselő-testületi, akár a bizottsági ülésen – elmulasztja, e tény ismertté válásakor a 
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság előtt haladéktalanul vizsgálatot kell lefolytatni.  
A vizsgálat lefolytatását bármely képviselő, a bizottság vagy polgármester – bizonyítékai 
megjelölésével – indítványozhatja.  
A vizsgálat eredményéről az Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke – az elnökkel 
szembeni eljárás esetén a bizottság által erre kijelölt képviselő – annak soron következő 
rendes ülésén tájékoztatja a képviselő-testületet, továbbá indokolt javaslatot tesz a képviselő-
testületnek a (2) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazására, vagy e 
jogkövetkezmények alkalmazásának mellőzésére. Az érintett képviselőt – írásban vagy szóban, 
a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság és a képviselő-testület ülésén egyaránt – megilleti a 
nyilatkozattétel joga. 
(2) A képviselő személyes érintettsége bejelentésének elmulasztása esetén:  
a) a képviselő-testület az érintett döntését megváltoztathatja, hatályon kívül helyezheti, 
b) felróhatóság esetén az érintett képviselő tisztelet díját, az eset összes körülményének 
mérlegelésével a képviselő-testület döntését követő hónapra az általa meghatározott 
arányban csökkentheti, vagy teljes egészében megvonhatja, 
c) törvényben meghatározott jogkövetkezmény iránti intézkedést kezdeményezhet.” 
 
 
 
 
 
 
3. §. A rendelet új 61/A szakasszal egészül ki, az alábbiak szerint: 
„61/A §. 
A jegyző tartós akadályoztatása, vagy a tisztség betöltetlensége esetében, legfeljebb hat 
hónap időtartamra, a polgármester által írásban megbízott, a képesítési és alkalmazási 
feltételeknek megfelelő – a polgármesteri hivatal állományában tartozó köztisztviselő bízható 
meg a jegyzői feladatok ellátásával. 



4. § (1) A rendelet új X. fejezettel egészül ki, az alábbiak szerint: 
 

„X. 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL 

 
65. § (1) A nemzetiségi önkormányzat a képviselő-testület vagy szervei a hatáskörébe tartozó, 
a nemzetiséget érintő ügyekben a polgármesternél, a feladatkörrel megbízott tanácsnoknál 
kezdeményezheti a képviselő-testület vagy szerve döntését, ezen ügyekről tájékoztatást, 
felvilágosítást kérhet, továbbá a képviselő-testület vagy szerve részére a polgármester vagy a 
tanácsnok útján döntés meghozatalára vonatkozó javaslatot tehet. 
(2) A 60. § (3) bekezdés szerinti tanácsnok részt vesz a nemzetiségi önkormányzat ülésein, az 
ott elhangzó javaslatok, kezdeményezések ügyében a képviselő-testületet vagy szervét a 
hatáskörükbe tartozó ügyekben tájékoztatja, szükséges esetben azok intézkedését 
kezdeményezi. 
(3) A nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés során az önkormányzati 
döntéshez előírt, a nemzetiségi önkormányzatot megillető véleményezési és egyetértési jog 
gyakorlásához, teljesítéséhez kapcsolódó önkormányzati feladatokat a polgármester, a (2) 
bekezdésben megjelölt tanácsnok, valamint a polgármesteri hivatal útján a jegyző látja el.  
 
66. § (1) Az önkormányzat a jegyző és polgármesteri hivatal útján a települési nemzetiségi 
önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodásban rögzített feltételek alapján: 
a) a nemzetiségi önkormányzat munkájának megkönnyítése és hatékonyabbá tétele 
érdekében a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, tisztségviselői, képviselői 
feladatai ellátásához szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételeket, ennek részeként a 
megállapodásban meghatározottak szerint ingó- és ingatlanvagyona térítésmentes 
használatának lehetőségét biztosítja; 
b) gondoskodik a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének tervezésével, végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok, a gazdálkodással kapcsolatos beszámolási, adatszolgáltatási, valamint 
az egyéb pénzügyi-gazdálkodási jellegű kötelezettségek végrehajtásáról. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében az önkormányzat, a polgármester, a 
jegyző, a polgármesteri hivatal a szabályzatok, utasítások és egyéb belső szabályozók hatályát 
– a nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve, annak eltérő sajátosságaira alkalmazottan –
szükség szerint kiterjeszti a nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódóan is. 
(2) A rendelet X fejezete a XI. fejezetre módosul, illetve az eredeti 65. § a 67. §-re módosul. 
 

Záró rendelkezések 
 
5.§ (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 22. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Jánoshalma, 2015. szeptember 17. 
 
   Czeller Zoltán sk.      Dr. Benda Dénes sk. 
     polgármester                    címzetes főjegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 
Jánoshalma, 2015. szeptember 21. 

Dr. Benda Dénes 
címzetes főjegyző 


