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IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2014. (XII.03.) önkormányzati rendelete  
 

 

 Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Ibrány Város Önkormányzat Képviselő Testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. 
törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 
32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el:  
 

1. § 
 
Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. 
(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) Bevezető része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ Ibrány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. 
törvény 53.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 
32. cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: ”  
 

2. § 
 
A Rendelet 1.§.(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (5) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) A képviselő-testület megnevezése: IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (a továbbiakban: képviselő-testület)” 
„(5) A képviselő-testület szervei: 

a) Ibrány Város Önkormányzata Polgármestere 
b) Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Szavazatszámláló Ügyrendi és 

Jogi Bizottsága 
c) Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 
d) Ibrány Város Önkormányzata képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága 
e) Ibrányi Polgármesteri Hivatal 
f) Ibrányi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
g) Ibrány-Nagyhalász Vízrendezési Társulás 
h) Ibrány és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás 
i) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás „ 

 
3. § 

 
A Rendelet 4.§.(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (3) 
bekezdéssel egészül ki: 
 



„(1) A Képviselő testület az önkormányzati törvényben, valamint a közigazgatási eljárási 
törvényben meghatározott lehetőségekkel élve az 1. mellékletben meghatározott 
hatásköreinek gyakorlását első fokon átruházza a polgármesterre, az önkormányzat 
bizottságaira, társulásaira és a jegyzőre. 
  
(2) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról, döntéseikről a polgármester, az önkormányzat 
bizottságai, társulásai, a bizottságok és a jegyző félévente számolnak be a képviselő-
testületnek. 
 
(3) Az Önkormányzat hatáskörének átruházására, illetve visszavonására a polgármester, 
bármely önkormányzati képviselő tehet javaslatot.” 
 

4.§ 
 

A Rendelet II. Fejezet 1. alcíme helyébe, valamint 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1.A Képviselő-testület alakuló ülése, ülései, az ülés összehívása 
6.§ 
(1) A Képviselő-testület alakuló ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott időn belül és módon tartja 
meg. 
 
(2) Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a polgármester, 
valamint az önkormányzati képviselők választásának eredményéről. 
 
(3) Az alakuló ülésen a polgármester és az önkormányzati képviselők esküjének szövegét a 
Helyi Választási Bizottság elnöke olvassa elő. 
 
(4) A képviselő-testület – július hónap kivételével – havonta rendes ülést tart. 

 

(5) A képviselő-testületi ülések helye: Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár (Ibrány, 

Hősök tere 2-4.sz.) II. emeleti tárgyalóterem. 

 

(6) A rendes ülések hétfői napon 14 órai kezdettel kerülnek megtartásra.   

 

(7) A polgármester - amennyiben valamely napirendi pont megtárgyalása azt indokolja, úgy 

az ülés helyét az (5) bekezdésben meghatározott helyszíntől eltérően is meghatározhatja. 

 
(8) A rendkívüli ülésre történő meghívás a tárgyalandó napirendek sürgősségére tekintettel 
írásban, illetve szükség szerint telefonon történik. Ez esetben nem szükséges a 8.§. (6) 
bekezdésben meghatározott határidő betartása. 
 
(9) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetére az Önkormányzat a Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottság 
elnökét, ennek hiányában a legidősebb önkormányzati képviselőt hatalmazza fel a Képviselő-
testület összehívására, s az így összehívott testületi ülés vezetésére. A testületi ülés 
vezetésével kapcsolatos szabályok vonatkoznak a Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottság 
elnökére illetve a legidősebb önkormányzati képviselőre is. 
 
(10) A (6) bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a szabadság kivételével 
a 10 munkanapot összefüggően meghaladó távollét. 



 
(11) Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez az ülés 
tervezett időpontja előtt 1 munkanappal írásban lehet benyújtani. Az indítványhoz csatolni 
kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot. 
 
(12) A határozatképtelen ülést 3 munkanapon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A 
napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők 
számára.” 
 

5.§ 
 

A Rendelet 7.§ (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„b) javaslatot kell kérni a képviselő-testületi tagoktól, bizottságoktól, nemzetségi 

önkormányzat elnökétől, intézményvezetőktől és a településen működő civil 

szervezetektől.” 
6.§ 

 
A Rendelet 8.§ (6) és (9) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A meghívót a polgármester írja alá, s azt a képviselő-testület tagjainak a munkatervben 
tervezett rendes ülés előtt helyi kézbesítővel legalább 4 nappal megküldi. A meghívót a helyi 
választópolgárok tájékoztatása érdekében ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, és meg kell jelentetni a város Internetes honlapján is.” 
 
„(9) A képviselő testület ülésére a jegyzőn túl 

            1.teljeskörű tanácskozási joggal állandó meghívottként a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökét, az Ibrányi Járási Hivatal vezetőjét, a  helyi rendőrőrs 

parancsnokát és  Kertváros településrész képviseletét ellátó állampolgárt, 

2. tevékenységéhez kapcsolódó témában tanácskozási joggal állandó meghívottként 

az önkormányzati, valamint az önkormányzati társulási fenntartású intézmények 

vezetőit, és a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit meg kell hívni.” 
 

7.§ 
A Rendelet 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ (1) Az önkormányzati testület tagjainak száma 8 fő. Az önkormányzati testület tagjainak 
névsorát a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.” 
 

8.§ 
 

A Rendelet 18.§ 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „ 3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat,” 
 

9.§ 
 

A Rendelet 20.§-a  a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 



„(4) Az önkormányzati rendeleteket a módosításokkal egységes szerkezetben a (2) 
bekezdésben foglaltakon túl Nemzeti Jogszabálytár rendszerébe fel kell tölteni.” 
 

10.§ 
 

A Rendelet 26.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A zárt ülésről készült jegyzőkönyve betekinthetnek: képviselő-testület tagjai, jegyző, a 

Polgármesteri Hivatal tárgyban érintett köztisztviselői, valamint a jegyzőkönyv készítéséért 

felelős köztisztviselők; illetékes Kormányhivatal vezetője, illetve az általa kijelölt személy; 

eljáró Bíróság; eljáró Ügyészség; eljáró Nyomozóhatóság; az ügyben érintett egyéb szerv, 

személy, ha érintettségét igazolja.” 
 

11.§ 
 

A Rendelet III. Fejezet Lakossági Fórumok 2. Közmeghallgatás alcímének számozása 1.-re 
változik, míg a 4. Egyéb lakossági alcím számozása 2-re módosul. 
 

12.§ 
 

A Rendelet 31.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselő-testület a lakosság véleményének megismerése, általános tájékoztatása 

érdekében, valamint a (2) bekezdésben meghatározott döntések meghozatala előtt 

közmeghallgatást tart. 

  (2) Az alábbi döntések meghozatala előtt kötelező a közmeghallgatás tartása: 

1. költségvetést elfogadó rendelet megalkotása, 

2. terület és településfejlesztés koncepció elfogadása, módosítása, 

3. általános rendezési terv megalkotás, vagy módosítása, 

4. területszervezési kérdésekben történő döntés.” 
 

13.§ 
 

A Rendelet 36.§ (1) bekezdése a következő 4. ponttal, (2) bekezdése a következő 3. ponttal 
egészül ki: 
(1)A Képviselő-testület állandó bizottságai: 

 

„4. Közbeszerzési Bizottság   3 fő” 

 
(2) Az alábbi bizottságok nem képviselő tagjai kötelezettek vagyonnyilatkozat tételére: 
 
„ 3. Közbeszerzési Bizottság” 
 

14.§ 
 

A Rendelet 39.§ (1) bekezdése 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a 
következő 10. ponttal egészül ki: 
 

 „ 5. Előkészíti a Képviselő-testületnek a polgármesterre vonatkozó „munkáltatói”    



        ügyeit 

   6.   Ellátja a polgármester vonatkozásában az egyéb munkáltatói feladatokat. 

10.    Véleményezi az Önkormányzat gazdasági programját „ 
 

15.§ 
 

A Rendelet 39.§ (2) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki: 
 

„ 9. Kivizsgálja a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezéseket, a 
méltatlanság megállapítására javaslatot tesz a Képviselő-testületnek.” 

 
 

16.§ 
 

A Rendelet 39.§ (3) bekezdése 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. A hatályos helyi önkormányzati lakásrendeletben foglaltak alapján javaslatot 

tesz a képviselő-testületnek a szociális bérlakások bérlői kijelölésére 

vonatkozóan, valamint közreműködik a bérlakások éves ellenőrzésében.” 
17.§ 

 
A Rendelet 39.§ -a egy újabb, (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„ (4) Közbeszerzési Bizottság feladatai 

a) Dönt az alkalmazandó eljárás fajtáról, 
b) Meghatározza a gyorsított, keretmegállapodásos eljárások alkalmazását, 
c) Dönt az ajánlati biztosíték összegéről, 
d) Dönt az ajánlattételre felkért szervezetekről, 
e) Meghatározza az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás szövegéről, 
f) Megteszi a polgármesterrel közösen a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 

előzetes intézkedéseket, eldönti azokat. 
18.§ 

 
A Rendelet 40.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A bizottsági ülésre meg kell hívni a Polgármesteri Hivatal bizottsági ügyviteli feladatok 

ellátásával megbízott dolgozóját, aki segíti a bizottság munkáját és ellátja az ügyviteli 

feladatokat és gondoskodik az ülésről készült jegyzőkönyv Nemzeti Jogszabálytárba történő 

elektronikus feltöltéséről. „ 
19.§ 

 
A Rendelet 42.§-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (4) 
(5) és (6) bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(3) A polgármester saját hatáskörében szabályozza a kiadmányozás rendjét, külön 

szabályzatban. 

 
(4) A polgármester dönt az e rendeletben hatáskörébe utalt ügyekben. 
 



(5)A polgármester a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatai ellátásához  
     kapcsolódóan operatív szakmai-konzultációs csoportot működtet, melynek tagjai: 

a)  alpolgármester,  
b) Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) vezetője, 
c)  Polgármesteri Hivatal irodavezetői 

 (6) a Képviselő-testületet és az Önkormányzatot a polgármester, illetve az alpolgármester 
jogosult képviselni.” 

20.§ 
 

A Rendelet 43.§-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az alpolgármester hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg. 
 
(4) Az alpolgármester önállóan dönt a polgármester által meghatározott feladatainak  
      ellátása során.” 
 

21.§ 
 

A Rendelet 44.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (1) A jegyző dönt az e rendeletben hatáskörébe utalt ügyekben. 
 

(2) A jegyző köteles a jogszabálysértő döntés - lehetőség szerint meghozatala előtt - , 
valamint jogszabálysértő működés esetén ennek tényét jelezni a jogszabálysértő döntést 
hozó szerv, vagy a jogszabálysértően működő szerv felé. 

 
   (3) A jegyző saját hatáskörében szabályozza a kiadmányozás rendjét, külön  

        szabályzatban. 
 
   (4) Jegyző ügyfélfogadása: minden héten csütörtökön 9.00-12.00-ig 
 

(5) a Hivatalt a jegyző, ideiglenes vagy tartós akadályoztatása esetén a Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott esetekben a belső szervezeti egység vezetője 
jogosult képviselni.” 

 
22.§ 

 
A Rendelet 46.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A nemzetiségi önkormányzati testület tagjainak száma 3 fő.”  
 

 
23.§ 

 
A Rendelet 48..§ (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A települési nemzetiségi önkormányzat testületi munkáját és önkormányzati működését a 
jegyző által kijelölt hivatali dolgozó segíti. „ 
 

24.§ 



 
A Rendelet 51.§ -ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről a jegyző a Hivatal belső ellenőrzési 
feladatait ellátó közreműködésével gondoskodik.” 

 
 

25.§ 
 

A Rendelet 52. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az önkormányzati intézmények gazdálkodását a Hivatal a belső ellenőrzés 
közreműködésével, valamint a Pénzügyi Bizottság felügyeli.” 

 
 
 
 

26.§ 
 
A Rendelet egy újabb, VIII. Fejezettel és 52/A. §- al egészül ki: 
 

 „VIII. Fejezet 
 

ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK RÉSZVÉTELE AZ ÖNKORMÁNYZAT 
TEVÉKENYSÉGÉBEN 

 
52/A § 

 
(1) Az Önkormányzat honlapján regisztrált, Ibrányban működő civil szervet számára 
tevékenységi körében az önkormányzat képviselő-testülete igény esetén tanácskozási jogot 
biztosít. 
 
(2) Az Önkormányzat honlapján regisztrált, Ibrányban működő civil szervezet hozzáférését a 
nyílt képviselő-testületi előterjesztésekhez biztosítani kell. Igény esetén, a civil szervezet által 
az anyagok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A civil szervezet a 
hozzáférhetővé tett előterjesztés kapcsán rövid, írásos véleményt, javaslatot fogalmazhat meg, 
amelyet legkésőbb az ülést megelőző napon – amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az ülés 
napján reggel 9 óráig - a jegyzőhöz kell eljuttatni.  
 
(3) A civil szervezet (2) bekezdés szerinti véleményét, javaslatát az előterjesztés tárgyalásakor 
ismertetni kell. A civil szervezet jelenlévő képviselőjének a polgármester tanácskozási jogot 
adhat. A civil szervezet javaslata módosító javaslatként kerül a Képviselő-testület elé. 
 
(4) Önkormányzati rendelet-tervezethez fűzött vélemény, javaslat esetén az e §-ban 
foglaltaktól eltérően az önkormányzati rendeletek előkészítésében történő társadalmi részvétel 
szabályait kell alkalmazni. 
 
 
 

27.§ 



 
(1)A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 melléklete lép 
(2) A Rendelet kiegészül 3 mellékletként jelen rendelet 2 mellékletével. 
 
 
 
 

28.§ 

 

Hatályát veszti: 

a) a Rendelet 8.§-ának (7) és (8) bekezdése, 

b) 28, 29 és 30. §-ai, 

c) 39.§ (3)bekezdésének 3. és 4. pontja, 

d) 40.§.(6) bekezdése.  

 

 

29.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

egyidejűleg hatályát veszti. 

 

Ibrány, 2014. december 1. 
 
 

 

Berencsi Béla                        Bakosiné Márton Mária  
Polgármester                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.melléklet 
 

 

1. melléklet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2011 

(II.25.) önkormányzati rendelethez 
 

A KÉPVISEL Ő TESTÜLETRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 
 
1. Az önkormányzat Polgármesterre átruházott hatáskörei: 

 
 

1.1. a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, 

valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló, 

mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott első fokú hatáskörök 

ellátása.  

 

 
1.2. az Önkormányzat által helyi szilárd burkolatú közút létesítéséhez kapcsolódó 
hozzájárulásról szóló helyi önkormányzati rendeletben meghatározott részletfizetési 
kedvezmény engedélyezése. 
 
1.3 az Önkormányzat által létesített szennyvízközmű beruházáshoz kapcsolódó 
közműfejlesztési hozzájárulásról szóló KT rendeletben meghatározott részletfizetési 
kedvezmény engedélyezése. 

 
1.4 Az Önkormányzat vagyonáról szóló helyi önkormányzati rendeletben 

meghatározott hatáskörök gyakorlása, 
      1.5 dönt a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret 

felhasználásáról 
 
       1.6 dönt a közterület bérbeadásáról, valamint hozzájárulását adja a közterület 

használatához; 
 
       1.7 dönt az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez szükséges 

támogató nyilatkozat kiadásáról 
 
       1.8 intézkedik a köztemetés költségeinek hagyatéki teherként történő bejelentéséről, 

kötelezi az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére, 
illetve azt méltányosságból elengedi 

 
      1.9  dönt az Önkormányzat jelképe használatának engedélyezéséről  



 
      1.10 dönt az önkormányzati tulajdonba kerülő közművek megépítéséhez való 

hozzájárulásról, valamint a közművek önkormányzati tulajdonba vételéről 
 

 

 

 

 

 

 

2. Az önkormányzat  Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörei: 

 

1.1. Ellátja a polgármester vonatkozásában az egyéb munkáltatói feladatokat. 

1.2. dönt a helyi földbizottság (vagy Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) termőföld 

tulajdonjog-átruházásához kapcsolódó állásfoglalása ellen benyújtott kifogásról 

 

3. Az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörei: 

 

3.1. Ellátja a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, 

valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló, mindenkor 

hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott ellenőrzési hatáskört, gyakorolja a 

javaslattételi jogkört. 

 
3.2.Ellátja a mindenkor hatályos helyi önkormányzati szociális rendeletben a 
Bizottságra átruházott feladatokat. Ezek a jelenlegi szabályozás szerint: 

3.2.1.Dönt az önkormányzati segély iránti kérelmek ügyében 

3.2.2. Elbírálja a temetési segély iránti kérelmeket. 

 
4. Jegyző átruházott hatáskörei: 
 
        4.1. Dönt a mindenkor hatályos helyi önkormányzati szociális rendeletben meghatározott 

méltányossági közgyógyellátásra jogosító kérelem tekintetében 
 
        4.2. Dönt a rendszeres szociális segély iránti kérelmek tekintetében. 
 
 
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás: 
 
       5.1 Kiválasztja a településen a szilárd hulladékszállítást végző szolgáltatót. 
 
 
 

2. melléklet 
 
3. melléklet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
5/2011 (II.25.)önkormányzati rendelethez 
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