
SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelete  
A Szervezeti és M őködési Szabályzatáról szóló 3/2007. (II.28.), 11/20 07. 

(X.31.), 4/2008. (III.19.), 2/2009. (II.26.), 7/2010. (IV.1.), 14/2010. (X.19.), 
19/2010. (XI.17.), 6/2011.(II.23.), 11/2011.(VI.29.), a 14/2011. (IX.14.) 

valamint a 11/2012. (XI.28.) rendelettel módosított  4/2003. (II.26.) rendelet 
módosításáról 

 
1.§  A rendelet 1.§ (2) bekezdésében a „Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal” 

szövegrész helyébe a „Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal” szöveg lép. 
2.§  A rendelet 3. §-a  helyébe a következı rendelkezés lép: 

Sajóbábony Város Önkormányzata  megállapodást köthet  külföldi 
önkormányzattal való együttmőködésrıl, nemzetközi önkormányzati 
szervezethez való csatlakozásról, abból történı kiválásról.   

 
3.§  A rendelet 4.§ (2) bekezdésében az „Ebben az esetben 75 napon belüli 

idıpontra idıközi választást kell kiírni” szövegrész helyébe az „Ebben az 
esetben a feloszlás szabályszerőségére vonatkozó kormányhivatali nyilatkozat 
beszerzését követıen három hónapon belüli idıpontra idıközi választást kell 
kitőzni.” szöveg lép. 

4.§ A rendelet 5.§ (2) bekezdésében a „polgármesterre, bizottságaira” szövegrész 
helyébe a „polgármesterre, bizottságára, részönkormányzat testületére, a 
jegyzıre, a társulására” szöveg lép. 

5.§ A rendelet 9.§ (1) bekezdésében a „képviselık 1/4-e,  vagy bármely bizottság” 
szövegrész helyébe a „ képviselık 1/4-e,  vagy bármely bizottság, valamint a 
kormányhivatal vezetıjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó” 
szöveg lép.  

  
6.§  A rendelet 13.§ (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 Zárt ülésen a képviselı-testület tagjai, a jegyzı, aljegyzı, továbbá meghívása 

esetén a Polgármesteri Hivatal ügyintézıje, az érintett és a szakértı vesz részt. 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget 
érintı ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. 

 
7.§  A rendelet 45.§ (2) bekezdésében a „ Napirend elfogadása tárgyában, illetve 

ügyrendi kérdésben” szövegrész helyébe a „Napirend elfogadása tárgyában, 
ügyrendi kérdésben, valamint a bizottság létszámának és összetételének 
tekintetében” szöveg lép. 

 
8.§ A rendelet 49.§-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

(1) A nyílt ülésrıl készült jegyzıkönyvet a választópolgárok a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán tekinthetik meg.  

(2) A zárt ülésrıl készült jegyzıkönyvet titkos iratként kell kezelni, amelybe az 
ide vonatkozó jogszabály szerint megjelölt személyek, hatóságok 
tekinthetnek be. 



(3) A közérdekő adat és a közérdekbıl nyilvános adat megismerésének 
lehetıségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.  A zárt ülésen hozott 
képviselı-testületi döntés is nyilvános. 

9.§ A rendelet 55.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
A jegyzıkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A Jegyzı 15 napon 
belül köteles a jegyzıkönyvet megküldeni a Kormányhivatalnak. 

 
10.§ A rendelet 59.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

(1) A polgármester – pályázat alapján határozatlan idıre – nevezi ki a jegyzıt.  

 
11.§ A rendelet 59.§-a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 

(4) A jegyzıt az aljegyzı helyettesíti, ellátja a jegyzı által meghatározott 
feladatokat.  

(5) A jegyzıi és az aljegyzıi tisztség egyidejő betöltetlensége, illetve tartós 
akadályoztatásuk esetén (legfeljebb 6 hónapi idıtartamra) a jegyzıi 
feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal adóügyi  ügyintézıje látja el.  

 

12.§ Ez a rendelet 2013. február 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti. 

 

 

 

             Likai-Tóth Adél      Nagy Imre 
          jegyzı               polgármester 
    

 

 


