
Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§ (2) bekezdésében 
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörébe,  az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének és 
Szerveinek Szervezeti és Működési  Szabályzatáról a következőket rendeli el: 

1.§ A rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott 2. melléklet ezen rendelet 1. melléklete szerint 
módosul. 
 
2.§ A rendelet 11.§(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Képviselő-testület  rendes üléseit – melyek időpontja  a munkatervében meghatározásra 
kerül – általában  a hónap utolsó keddi napján 10 órai kezdettel  tartja.  
 

3.§ A rendelet 12.§ (1) bekezdésében „A képviselő-testület ülésére” szövegrész helyébe „A képviselő-
testület nyílt ülésére” szöveg lép. 
 
4.§ Hatályát veszti a rendelet 12.§ (1) bekezdés a), c), g), h) pontja. 
 
5.§ Hatályát veszti a rendelet 13.§-a. 
 
6.§ A rendelet 22.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Név szerinti szavazást az Mötv.-ben meghatározott eseten túl akkor kell tartani, ha arról a 
képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.  

 
7.§ A rendelet 22.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Név szerinti szavazásnál a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát, a        
képviselők felállva igen, nem illetve tartózkodom nyilatkozattal  szavaznak.  

 
8.§ A rendelet 25.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A polgármester  a napirendek tárgyalása során az alábbi tárgyalási sorrendelt veszi 
figyelembe: 
- Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időszak munkájáról, jelentés a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról   (1.napirendként) 
- rendeletalkotásra irányuló előterjesztések 
- határozati javaslatot tartalmazó előterjesztések 
- indítványok, bejelentések 
- zárt testületi ülést igénylő előterjesztések 

 
9.§ A rendelet 26.§ (5) bekezdésében a „rendelet 3. melléklete” szövegrész helyébe a „rendelet 4. 
melléklete” szöveg lép.  

 
10.§ Hatályát veszti a rendelet 28.§ (3) bekezdése . 
 
11.§ A rendelet 31.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről  10 nappal korábban tájékoztató kell 
megjelentetni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.  

 



12.§ A rendelet 33.§ (2) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 d) a jegyző. 
 
13.§ A rendelet 36.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 A képviselő-testület által megalkotott rendelet kihirdetésének módja: 

a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzététel. 
 

14.§ A rendelet 36.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 A jegyző a rendeleteket közzéteszi  az önkormányzat hivatalos honlapján.  
 
15.§ A rendelet 46.§ (1) bekezdésében a „gazdálkodással kapcsolatos feladatai” szövegrész helyébe a 
„feladatai” szöveg lép. 
 
16.§ A rendelet 46.§ (1) bekezdése  a következő 14. és 15.  ponttal egészül ki: 

14. Vizsgálja az Mötv. 36. §-a alapján a képviselők összeférhetetlenségét, a vizsgálat 
eredményéről jelentést készít a Képviselőtestület felé.  Az Mötv. 37. § (2) bekezdésében 
foglalt esetben kezdeményezi az összeférhetetlenség megállapítását és annak a 
Képviselőtestület ülésén történő kimondását. 
15. Vizsgálja az Mötv. 38. §-ának rendelkezései alapján a képviselők méltatlanságának 
fennállását, a vizsgálat eredményéről jelentést készít a Képviselőtestület felé, kezdeményezi 
a méltatlanság megállapítását. 

 
17.§ A rendelet V. fejezet 34. pontja az alábbiak szerint módosul 
 A jegyző helyettesítése 
 
18.§ A rendelet 55.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatása esetén a jegyzőt az a 
köztisztviselő helyettesíti akinek a munkaköri leírása tartalmazza.  

 
19.§ Hatályát veszti a rendelet  55. § (2) bekezdése 

 
20.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.  
 
  

 
Király Gáborné  sk.              dr. Szilva István sk. 
      jegyző                 polgármester 
 
 
 
 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. július 02. 
 
 
Sajóbábony, 2015. július 02. 
 
        Király Gáborné sk. 
                                                          jegyző 



1. melléklet a  12/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének a  
módosításához 

 
Sajóbábony Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok 

  

Önként vállalt feladat 

 

 

Jogszabály megjelölése, 

feladatellátás alapja 

 1. Testvérvárosi kapcsolatok szervezése, külföldi 

önkormányzatokkal való együttműködés, ezeken belül 

- programok, rendezvények, 
látogatások szervezése, 

- civil szervezetekkel való 
külkapcsolatok 

Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés k) pontja 

 2. Idegenforgalom helyi fejlesztésének összehangolása, 

idegenforgalom alakulásának elemzése, értékelése 

Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 13. pontja 

 3. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíjrendszer 

Az önkormányzat mindenkori 

hatályos éves költségvetési 

rendelete 

 4. Együttműködés a helyi sportszervezetekkel, 

sportszövetségekkel 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. 

pontja, 

Sportról szóló 2004. évi I. 

törvény 55. § (1) bekezdés b) 

pontja 

 5. Ifjúságpolitikai feladatok, bűnmegelőzési feladatok Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. és 

17. pontja 

 6. Polgárőr szervezetek támogatása Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. és 

17. pontja 

 7. Civil szervezetek támogatása Az önkormányzat mindenkori 

hatályos éves költségvetési 

rendelete 

8. Együttműködés más önkormányzattal, tagság érdek-

képviseleti szövetségben 

Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés k) pontja 

 

 


