
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
10/2007. (IV.25.) SZ. 
R E N D E L E T E 

a 32/2006. (XI. 02.) rendelet módosításáról 
 

Szerencs Város Képviselő-testülete a szervezeti felépítésének és működésének szabályairól 
szóló 32/2006.(XI. 02.) rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §  
 
(1) A R. 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A képviselők ¼-ének, illetve bármely bizottság indítványára rendkívüli ülést kell összehívni, 
az Ötv. 98. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt határidő figyelembe vételével.” 
  
(2) A 7. §  az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„Rendkívüli ülésen kizárólag az(ok)  a napirendi pont(ok) tárgyalható(k), amely(ek)et a 
polgármester meghívója, illetve az összehívásra vonatkozó indítvány tartalmazott.” 
 

2. § 
 

A 9. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:  
 
„Az írásbeli előterjesztéshez módosító indítványt írásban a jegyzőhöz lehet benyújtani, az 
előterjesztést megtárgyaló bizottság ülését megelőző munkanap déli 12.00 óráig.” 
 

3. §  
 

(1) A 11. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 
„A testületi ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, illetve 
elektronikus formában a címzett elektronikus postafiókjába megküldeni, hogy a 
meghívottak legalább 5 nappal, rendkívüli ülés (7. §) esetén lehetőleg 2 nappal az ülés 
kezdete előtt megkapják.” 
 
(2) A 11. § (2) bekezdésében a testületi ülésre meghívottak közül a megyei közigazgatási 
hivatal vezetőjére, illetve az ÁNTSZ városi tisztifőorvosára utalás az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„- az É-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-A-Z Megyei Kirendeltségének 
vezetőjét, 
- a kistérségi tisztifőorvost.” 

4. § 
 
A R. 13. § (1) bekezdésének a 8. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve az (1)  
bekezdés az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki: 
 
„ - A vita lezárását követően a polgármester szót ad az előterjesztőnek, majd összefoglalja az 
elhangzottakat és elrendeli a szavazást. Ha az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtottak 
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be, először annak elfogadásáról kell dönteni. Több módosító indítvány esetén azokról a 
polgármester által meghatározott sorrendben kell szavazni. A módosító indítvány(ok) 
elfogadásához olyan szavazati arány szükséges, amilyen az alapelőterjesztés elfogadásához 
kell.  Ha a módosító indítvánnyal az előterjesztő egyetért, azt befogadja, vagy a 
módosító/kiegészítő javaslatot maga az előterjesztő teszi,  az indítványt úgy kell tekinteni, 
mintha az az előterjesztésnek eredetileg is részét képezte volna, ezért külön szavazni róla nem 
kell.  
− A vita lezárását követően, a szavazás elrendelésétől annak befejezéséig, sem érdemi, sem 

ügyrendi hozzászólásnak helye nincs, a személyes érintettség bejelentését kivéve. 
− Szavazni csak személyesen lehet, a szavazás során a szavazatot indokolni nem kell és nem 

lehet. 
− Eredménytelen szavazás esetén, vagy  ha a szavazás eredményét illetően kétség merül fel, 

a polgármester a szavazást egy alkalommal megismételtetheti.” 
 
 

5. § 
 

 (1)  A 15. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„Határozatképtelenség esetén a polgármester új időpontra  hívja össze a testületet, a 11. § (1) 
bekezdésében foglalt kézbesítési határidőket is figyelembe véve.” 
 
 
 (2) A 15. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki, a soron következő bekezdések számozása 
ennek    
       megfelelően (6)-(11) bekezdésre változik: 
  
„Azt a javaslatot, amely a szükséges többséget nem kapja meg, elvetettnek kell tekinteni. A 
képviselő-testület minősített többséggel dönthet arról, hogy az elvetett javaslatot mikor lehet 
legközelebb napirendre tűzni. Szavazategyenlőség esetén (ha az igen és a nem szavazatok 
száma megegyezik, vagy az igen szavazatok száma a nem és a tartózkodások számával 
megegyezik) úgy kell tekinteni, hogy az előterjesztés nem került elfogadásra.” 
 
(3)  A 15. §  (11)   /korábbi számozás szerinti (10)/    bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

 
„A titkos szavazás lebonyolítása – ha az nem gépi úton történik - ….” 
 
 

6. § 
 

A 22. § b.) pontjának első francia bekezdésében az „átmeneti segély és” szövegrész hatályát 
veszti. 
 
 

7. §  
 

A 24. § (3) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul, a második mondat pedig 
hatályát veszti: 
 
„A Polgármesteri Hivatal részletes működési szabályait az Ügyrend (1. sz. melléklet), a 
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vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköröket és a képzettségi pótlékra jogosító 
munkakörök felsorolását a 2. sz. melléklet, az iratkezelési szabályzatot a 3. sz. melléklet 
tartalmazza.” 
 

8. §  
 
(1) A 25. §-beli záró rendelkezések (1) bekezdéséből a   „ - a (2) bekezdésben foglalt  
 kivételekkel   - „ szövegrész hatályát veszti. 
 
(2) A 25. §  (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Ahol valamely helyi rendelet Ügyrendi Bizottságot említ, azon Ügyrendi és Oktatási 
Bizottságot, Pénzügyi Bizottságot említ, azon Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, 
Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottságot említ, azon Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, 
ahol Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot említ, azon Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottságot, ahol Egészségügyi Bizottságot említ, azon Szociális és 
Egészségügyi Bizottságot, ahol Szociális Bizottságot említ, azon Szociális és Egészségügyi 
Bizottságot, ahol Oktatási és Közművelődési Bizottságot említ, azon Ügyrendi és Oktatási 
Bizottságot, ahol Európai Uniós és Vállalkozásfejlesztési Bizottságot említ, azon Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottságot, ahol Ifjúsági és Sport Bizottságot említ, azon Ügyrendi és 
Oktatási Bizottságot kell érteni, jelen rendelet hatásköri szabályainak szem előtt tartásával.” 
 
(3) A R. 3. sz. mellékletének (iratkezelési szabályzat) mellékletét képező irattári terv hatályát 
veszti. 
 

9. §  
 

Jelen rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Szerencs, 2007. április 25.  
 
 
 
 
 

Dr. Bíró László      Rónavölgyi Endréné 
               címzetes főjegyző                 polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék:  
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