
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(X.27.) 

önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 13/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Ináncs Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 
   1. §      Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 13/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet ( a 

továbbiakban : a Rendelet) 4.§.-a, a következő (15), (16),(17),(18) bekezdésekkel 

egészül ki: 

  (15) A Képviselő-testület üléséről, a bizottság üléséről igazoltan csak legkésőbb az 

ülés napján 08.00 óráig szóban vagy írásban a polgármesternek történő bejelentés 

alapján alapos indokkal lehet távol maradni. 

  (16) Igazolatlan távollétnek számít, ha a képviselő, a bizottsági tag az ülés közben 

indokolás nélkül véglegesen távozik. 

  (17) Ha a képviselő, bizottsági tag igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem 

vesz részt a képviselő-testület, bizottság ülésén, akkor - az adott tárgyhónapban 

valamint az azt követő képviselő-testületi, bizottsági ülés időpontjáig-  tiszteletdíjra 

nem jogosult. 

 

2. §.           A Rendelet 4.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (8)A képviselő-testületi ülések időpontjáról a lakosságot az ülés előtt legalább 5  

nappal tájékozatni kell a helyben szokásos módon, azaz a hirdetőtáblákon 

elhelyezett hirdetménnyel, a kábel TV-n közzétett hirdetménnyel, valamint a 

település honlapján a meghívó közzétételével. „ 

 

 

  3. §.   A Rendelet 8. §. (5) bekezdésének második mondatában „15 napon belül” 

szövegrész helyébe „30 napon belül” szöveg lép. 

  

4.§.      A Rendelet 9. §. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9.§. (8) A Művelődésügyi, Ifjúsági, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

állásfoglalása nélkül nem nyújtható be a Képviselő-testületnek a közművelődési, 

köznevelési intézmény vezetői pályázatokra vonatkozó előterjesztések.  

   

5.. §     A Rendelet 10.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

           

   „ 10.§.(1) A testületi ülésről, bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a 

jegyző évente beköttet és elhelyez az irattárban.” 

     

6.§    A Rendelet 14.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



„ 14.§.(1) A Képviselő-testület 3 fő képviselő-testületi taggal Ügyrendi Bizottságot, 4 

fő képviselő-testületi taggal és 3 fő nem képviselő bizottsági taggal Művelődésügyi, 

Ifjúsági, Sport és Településfejlesztési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz 

létre.” 

 

7.§.    A Rendelet 14.§. (7) bekezdésének b) pontjában a „közoktatási”szövegrész helyébe 

„köznevelési „szöveg lép. 

 

8. §.   A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 17.§. Az önkormányzat és az Ináncsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- 

testülete, Ináncsi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete által a 

nemzetiségek jogáról szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. §-ban foglaltak biztosítására 

kötött együttműködési megállapodást az SZMSZ  3.  melléklete tartalmazza.” 

 

 

9. §.     A Rendelet 7.§ (7) bekezdésében, 7. §.(9) bekezdésében, 7.§. (10) bekezdésében,12. § 

(1) bekezdésében, 12.§. (7) bekezdésében, 14. alcímében, 14. §. (6) bekezdésében a 

„Pénzügyi Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság ” szövegrész helyébe „Ügyrendi 

Bizottság”szöveg lép. ” 

 

10 §.   Ez a rendelet a kihirdetés napján 15.00-órakor lép hatályba. 

 

11. §.  Hatályát veszti a Rendelet 

    a) 14.§. (6) bekezdésének e) pontja 

    b) 14. §. (7) bekezdésének d) pontja 

  
 

Kiss Péter     s.k.                                                             Nagyné Halmai Katalin  s.k. 

               polgármester       jegyző 

 


