Balassagyarmat Város Önkormányzatának
31/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete
Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2011 (IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és d) pontjában; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény ( továbbiakban: Mötv.) 53§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján szervezetére és
működésére vonatkozó szabályairól ( továbbiakban: Szabályzat) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A Szabályzat 1 §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) A közös önkormányzati hivatal megnevezése: Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal,
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.
2. §
A Szabályzat 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
(2) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen a Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok.
3. §
(1) A Szabályzat 10. §-ának (4) bekezdés helyébe az alábbi (4) bekezdés lép:
(4) Ha az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Nógrád Megyei Kormányhivatal erre irányuló
javaslata illetve indítványa ellenére a képviselő-testület ülésének összehívására 15 napon belül
nem kerül sor, az ülést a Kormányhivatal hívja össze.
(2) A Szabályzat 10. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) (A Kormányhivatal az ülés összehívása során eltérhet a Szabályzat előírásaitól.
4. §
(1) A Szabályzat 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
11. § (1) A képviselő-testület alakuló ülését az önkormányzati és polgármester választás
eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül kell megtartani. Az alakuló ülést a
polgármester hívja össze és vezeti.
(2) A Szabályzat 11. § (7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés lép:
(7) Az alakuló ülésen vagy az azt követő első ülésen kerül sor a bizottságok szervezetének
kialakítására, a bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztására , az illetmények (tiszteletdíjak)
megállapítása.
5. §
A Szabályzat 12. § (1) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
A polgármester a képviselő-testület ülését általában a hónap utolsó csütörtöki napjára és általában
délután 14 órára hívja össze.
6. §
A Szabályzat 13. § (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:

Össze kell hívni a képviselő-testület rendkívüli ülését a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak az
összehívás indokát tartalmazó javaslatára, indítványára is.
7. §
A Szabályzat 17. §-a helyébe az alábbi 17. § lép:
17. § (1) A képviselő-testület zárt ülést tart
önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi,
méltatlansági,
kitüntetési
ügy
tárgyalásakor,
fegyelmi
büntetés
kiszabása,
valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.
(2) A képviselő testület az érintett kérésére zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi
ügy tárgyalásakor.
A testületi ülés levezetője a fenti napirendek tárgyalásának kezdetén az érintettet köteles
nyilatkoztatni.
(3) A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az
általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás
az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
Erről a képviselő-testület az érintett, az előterjesztő vagy a képviselő-testület bármely tagja javaslata
alapján dönt. Az elrendeléshez minősített többség szükséges.
(4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjain kívül a jegyző, aljegyző, továbbá meghívása esetén a
közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vehet részt. A nemzetiségi
önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy tárgyalásakor vehet részt a
zárt ülésen.
(5) A zárt ülésről ( a képviselő-testületi ülés zárt részéről ) külön jegyzőkönyvet kell készíteni. Ebből
csak a közérdekű, a közérdekből nyilvános adat és a zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés a
nyilvános.
8. §
(1) A Szabályzat 27. § (3) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek közeli hozzátartozóját az ügy
személyesen érinti.
(2) A Szabályzat 27. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját
tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul. A (3) bekezdés
alkalmazásában közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott-, a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér.
(3) A Szabályzat 27. § (7) bekezdése az alábbi q), r), s) pontokkal egészül ki:
q./ a képviselői összeférhetetlenség valamint méltatlanság megállapításáról,
r./ a képviselői megbízatás megszűnéséről,
s./ a Szabályzat 17. § (3) bekezdése szerinti zárt ülés elrendeléséről.
9. §
A Szabályzat 30. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
30. § (1) Név szerinti szavazást kell tartani a képviselők egynegyedének indítványára. Ugyanazon
döntési javaslat esetében csak egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni.

10. §
A Szabályzat 32. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) Amennyiben az egy ülésen felteendő kérdések száma indokolja, a képviselő-testület vita nélkül
határozhat úgy, hogy további kérdéseiket a képviselők írásban tegyék fel.
11. §
A Szabályzat 33.§-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
(11) Amennyiben az írásban feltett interpellációk száma indokolja, a képviselő-testület vita nélkül
határozhat úgy, hogy az interpelláció szóbeli megismétlését, kiegészítését korlátozza.
12. §
A Szabályzat 34. § (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A jegyzőkönyv közokirat.
13. §
(1) A Szabályzat 38. § (1) bekezdése helyében az alábbi (1) bekezdés lép:
(1) A képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv. 32-34. §-ai és ennek a Szabályzatnak a
rendelkezései határozzák meg.
(2) A Szabályzat 38. §-a az alábbi (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:
(5) Annak a képviselőnek, aki a testületi üléseken történő megjelenési kötelezettségét megszegi úgy,
hogy az adott naptári éven belül legalább 6 /hat/ képviselő-testületi ülésen nem vesz részt az alapdíját
a 6. /hatodik/ hiányzástól számított 3 /három/ hónapon keresztül folyósítani nem lehet. Minden további
3 /három/ hiányzás 1 /egy/ havi folyósítás szüneteltetést von maga után.
A bizottsági ülésekről történő távolmaradás a bizottsági különdíj folyósításának a szüneteltetésével jár
együtt ugyanilyen módon.
(6) A képviselő egyéb kötelezettség-szegése esetén a polgármester átruházott hatáskörében dönt a
tiszteletdíj csökkentéséről a vétkességgel arányosan.
14. §
A Szabályzat 55. § (2) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Az aljegyző vezeti a Hivatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályát.
15. §
(1) A Szabályzat IX. fejezetének „ A POLGÁRMESTERI HIVATAL” címe a „ KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL” címre módosul.
(2) A Szabályzatban a Polgármesteri hivatal elnevezés Hivatal elnevezésre módosul.
(3) A Szabályzat 56. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1) A képviselő-testület – Ipolyszög Község Önkormányzata képviselő-testületével és Patvarc Község
Önkormányzatának képviselő-testületével kötött megállapodással – közös önkormányzati hivatalt (a
továbbiakban: Hivatal) működtet az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek és a
jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására.

A Hivatal elnevezése: Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal.
(4) A Szabályzat 56. § (3) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
Az Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályt a kinevezett aljegyző vezeti.
16. §
A Szabályzat 65. §-ának e helyébe az alábbi 65. § lép:
65.§ A képviselő-testület a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést
kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j./ pontja szerint.
17. §
(1) A Szabályzat 67. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe „Közös
önkormányzati hivatal” szövegrész lép.
(2) A Szabályzat 67. § (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép:
(5) A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre az Mötv. szabályait kell alkalmazni
18. §
A Szabályzat 2. számú mellékletében 4.b pontjában a képviselő-testület bizottságainak felsorolása és
elnevezésük módosítása az alábbi szövegrészre módosul:
a.) Ifjúsági és Családügyi Bizottság ICsB)
b.) Városüzemeltetési Bizottság (VüB)
c.) Közbeszerzési Bizottság (KözB)
d.) Kulturális Bizottság (KB)
e.) Pénzügyi Bizottság (PüB)
19. §
(1) A Szabályzat 2/a melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Szabályzat 2/b melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Szabályzat 2/c melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Szabályzat 2/d melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A Szabályzat 2/e melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
20. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Szabályzat 22. § (2) bekezdése hatályát veszti.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2014. december hó 23. napján
/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

