
Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
augusztus 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

11/2019. (VIII. 31.) 
 

önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.  
(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.            
(IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 24. § (4) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
„(4) Szavazategyenlőség esetén az ügyben nemleges döntés születik, melyet a Képviselő-testület 

határozatba foglal.” 

 

2. § Az SZMSZ. 31. § rendelkezései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„31. § (1) A rendeletek hiteles szövegét – a helyben szokásos módon való kihirdetésként – 

legkésőbb a megalkotását követő 2 (kettő) munkanapon belül a Községháza hirdetőtábláján 30 

(harminc) napra ki kell függeszteni.  

(2) A rendeletek kihirdetésének napjaként a kifüggesztés napját kell tekinteni. 

(3) A rendeleteket az önkormányzati honlapon is meg kell jeleníteni, és ezen túl a lakosság 

széles körét érintő rendeletekről más hagyományos eszközök (pl.: hirdetmény, időszakos helyi 

sajtó, stb.) útján is tájékoztatni kell a lakosságot. 

(4) A hatályos rendeletek naprakész nyilvántartását a Jegyzőnek elektronikus módon kell 

vezetnie, de e mellett papír alapon is kezelnie kell." 

 
3. § Az SZMSZ. 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) 

bekezdés e) pontjának hatálya alá tartozó Pénzügyi Bizottság, valamint Szociális, Oktatási, 

Egészségügyi- és Sportbizottság elnöke, valamint tagja köteles az Mötv. rendelkezései szerint 

eleget tenni vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.” 

 

4. § Ez a rendelet 2019. augusztus 31. napján lép hatályba, azzal, hogy a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti. 

 
 

 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                                             Pallai Szabina sk. 
polgármester                                                                                  jegyző 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Záradék: 



 
A rendelet 2019. augusztus 31. napján kihirdetésre került. 
 
Nyírmeggyes, 2019. augusztus 31. 
 

         Pallai Szabina sk.  
              jegyző 
 
 
 


