
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13. 
napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
3/2020. (II. 14.) 

 
önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019.  
(X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019.            

(X. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) bevezető része helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 
 
„Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.” 

 

2. § Az SZMSZ. 1. § (5) bekezdés d) pontjának helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„d) Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző);” 

 
3. § Az SZMSZ. 4. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
„(2) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át mindazokat az önkormányzati 

hatásköröket (ide értve a munkáltatói, és egyéb munkáltatói jogkört is), amelyeknek címzettje 

bármely jogszabály alapján az „Önkormányzat”, kivéve, ha ettől eltérően önkormányzati 

rendeleten kívül más jogszabály rendelkezik.  

(3) A Képviselő-testület által átruházott, a (2) bekezdésben foglaltakon kívül eső hatásköröket 

– hatásköri címzettek szerinti bontásban – az SZMSZ. 2. melléklete tartalmazza.” 

 

4. § Az SZMSZ. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Amennyiben a Képviselő a Képviselő-testület döntése során elmulasztotta személyes 

érintettségét bejelenteni 

a) úgy a Képviselő-testület – ha ennek lehetősége nem kizárt - a döntést visszavonja, és a 

az érintettség ismeretében napirendi pont döntési tervezetét megismételt szavazásra kell 

bocsátani, továbbá a Képviselő tiszteletdíja a Polgármester, vagy bármely képviselő 

javaslatára 1 hónap időtartamra maximum 10 %-kal csökkenthető, vagy 

b) – feltéve, hogy az érintett döntés visszavonására nincs mód – és a Képviselő-testület 

kimondottan csak a mulasztó Képviselő szavazatával hozhatott olyan döntést, amely 



másnak kárt, vagy érdeksérelmet okozott úgy, hogy annak alapján az eredeti állapot 

helyreállítására már nem nyílik lehetőség, úgy a Képviselő-testület a bejelentés 

elmulasztásából fakadó károk megtérítésének kötelezettségét – a jogszabályok keretei 

között – a mulasztó Képviselőre háríthatja.” 

 
5. § Az SZMSZ. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Amennyiben a Képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 

miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, az át nem 

ruházható hatáskörök kivételével a Polgármester az alábbi – a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozó, halasztást nem tűző - ügyekben döntést hozhat: 

a) pályázatok tekintetében, 

b) önkormányzati feladatellátás zavartalan működését biztosító ügyekben, 

c) közbiztonságot, közegészségügyet érintő ügyekben, 

d) jogszabályban, bírósági döntésben, valamint hatósági határozatban, vagy felhívásban 

meghatározott határidős kötelezettség teljesítése ügyében. 

Ezen ügyekben hozott döntéséről a Polgármester köteles a Képviselő-testületet a következő 

ülésen tájékoztatni.” 

 
6. § Az SZMSZ. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„51. § Az SZMSZ. hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.” 

 
7. § Ez a rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti. 

 
 

 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                                          Pallai Szabina sk. 
polgármester                                                                                  jegyző 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2020. február 14. napján kihirdetésre került. 
 
Nyírmeggyes, 2020. február 14. 
 

         Pallai Szabina sk. 
              jegyző 
 
 

 
 


