
MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2015. (I. 30.)

önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet megalkotásának napja: 2015. január 29.

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. január 30.
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Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szervezetei és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szervezetei  és  Működési
Szabályzatáról szóló 8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. §
(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Közös Önkormányzati  Hivatal neve,  székhelye: Magyarcsanádi Közös Önkormányzati
Hivatal, (továbbiakban: hivatal) 6932 Magyarcsanád Templom tér 1.”

2. §

A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben  foglalt  kötelező  feladatain  túl  –  önként  vállalt  feladatként  –  az  1.  számú
mellékletben szereplő feladatot látja el.”

3. §

A Rendelet 6. § (3) – (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület évente legalább 10 ülést tart, általában a hónap utolsó csütörtökjén,
melytől szükség esetén el lehet térni. A Képviselő-testület üléseinek rendszeres helyszíne az
hivatal nagyterme. Nagy lakossági érdeklődésre számot tartó ügy tárgyalása alkalmával – a
nyilvánosság biztosítása érdekében – az ülés a Művelődési Ház nagytermében, vagy egyéb
alkalmas helyszínen is megtartható. 

(4) Az Önkormányzat rendes ülésének időpontjáról és napirendjéről a lakosságot hirdetmény
útján tájékoztatni kell,  melyet legalább 5 nappal az ülés előtt ki kell függeszteni a hivatal
hirdetőtábláján, és forgalmas helyeken. Az ülés időpontját és napirendjét az Önkormányzat a
honlapján is közzéteszi az ülés előtt legalább 5 nappal.”

4. §

A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  képviselő-testület  ülésére  tanácskozási  joggal  meg  kell  hívni  a  nemzetiségi
önkormányzatok elnökeit.”



5. §

A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület decemberi ülésén a következő évre vonatkozóan éves munkatervet
készít.”

6. §

A Rendelet 14. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Előterjesztés benyújtására jogosult:
- a polgármester
- képviselő-testület bizottsága
- a képviselő
- a jegyző
- a nemzetiségi önkormányzat elnöke.”

7. §

A Rendelet 14. § (7) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdésében  foglalt  napirend  tárgyalásának  megkezdése  előtt  a  polgármester  írásbeli
nyilatkozatot kér az érintettől,  hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba, vagy zárt ülés
tartását kéri.”

8. §

A Rendelet 16. § (1) – (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatására, a
fontosabb döntések előkészítésébe való bevonásának biztosítására évente egy alkalommal a
művelődési  ház  nagytermében  falugyűlést  tart,  melyre  meg  kell  hívni  a  nemzetiségi
önkormányzatok elnökeit, a szakfeladaton ellátott önkormányzati közszolgáltatások vezetőit
(védőnő,  gyermekjóléti  szolgáltató  vezetője,  stb.),  az  iskola,  óvoda  helyi  vezetőjét,  a
községben  illetékességgel  rendelkező  közműszolgáltatókat,  a  rendőrség  képviselőjét,  és  a
témában érintett szakembereket. A falugyűlés idejéről, helyéről, napirendjéről a lakosságot a
hivatal hirdetőtábláján legalább 8 nappal korábban elhelyezett meghívó útján tájékoztatni
kell.  A falugyűlés  időpontját  és napirendjét  az  Önkormányzat  a honlapján is  közzéteszi  a
falugyűlés előtt legalább 8 nappal.

(2)  A  Képviselő-testület  a  költségvetési  koncepció  kialakításakor  közmeghallgatást  tart,
melynek idejéről, helyéről a lakosságot a hivatal hirdetőtábláján legalább 8 nappal korábban
elhelyezett  meghívó  útján  tájékoztatja.  A  közmeghallgatás  időpontját  és  napirendjét  az
Önkormányzat a honlapján is közzéteszi a közmeghallgatás előtt legalább 8 nappal.”

9. §

A Rendelet 17. § (1) és (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendelet alkotását kezdeményezheti:



a) polgármester,
b) képviselő,
c) képviselő-testület bizottsága,
d) jegyző,
e) nemzetiségi önkormányzat,
f) civil szervezet képviselője.

(4)  Az önkormányzati  rendeletek kihirdetése a hivatal  hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
történik.”

10. §

A Rendelet 19. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jegyzőkönyv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:

 a távol maradt képviselők nevét, a távollét okát (illetve azt, hogy nem jelezte),
 napirendi  pontonként  az  előadók  nevét,  szóbeli  előterjesztés  esetén  annak  rövid

tartalmát, a felszólalók nevét és mondanivalójuk lényegét,
 az  elhangzott  bejelentéseket,  interpellációkat  és  kérdéseket,  valamint  azokkal

kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,
 aláírásokat, pecsétet.”

11. §

A Rendelet 19. § (3) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A jegyzőkönyvek őrzési helye a hivatal jegyzői irodája.”

12. §

A Rendelet 20. § (5) és (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Az  állandó  bizottságok  működésének  főbb  szabályait  ezen  rendelet  tartalmazza,  a
részletes belső működési szabályaikat – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény és e Szabályzat keretei között – a bizottságok maguk állapítják meg.

(8) A bizottságok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a hivatal köztisztviselői közül
a jegyző által kijelölt jegyzőkönyv-vezető látja el.”

13. §

A Rendelet 21. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  A  jegyző  évente  egy  alkalommal  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  a  hivatal
munkájáról.”

14. §

A Rendelet 23. § (1) és (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:



„(1) A képviselő-testület közös önkormányzati hivatalt működtet, Magyarcsanád székhellyel.

(3)  A  hivatal  külön  együttműködési  megállapodások  szerint  segíti  a  településen  működő
nemzetiségi önkormányzatok munkáját.”

15. §

A Rendelet IV. fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV.
Nemzetiségi önkormányzatok”

16. §

A Rendelet 29. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A  nemzetiségi  önkormányzat  képviselő-testületének  minden  tagját  meg  kell  hívni  a
települési önkormányzat ülésére, melyen:

a) olyan  napirendet  tárgyal,  amely  a  nemzetiségi  önkormányzat  által  kezdeményezett
rendeletalkotásra vonatkozik,

b) a döntéshez a nemzetiségi önkormányzat egyetértése szükséges.”

17. §

A Rendelet 30. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §

Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat igénye esetén biztosítja, hogy a nemzetiségi
önkormányzat ügyfélfogadását a hivatal külön helyiségében tartsa.”

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyarcsanád, 2015. január 29.

Farkas János Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester     jegyző

Záradék:

A rendelet hirdető táblán történő kifüggesztéssel kihirdetve 2015. január 30.

Magyarcsanád, 2015. január 30.

    Nyergesné Kovács Erzsébet     
                                                                                                                    jegyző


